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V O R W O R T 

Vorliegende Edition enthält die noch verbliebenen Inedita des Metro-
politen im Codex Escorialensis 265 (cod. Y-II-10 alter Zählung), sowie 
die vordem von V. Regel in den Fontes rerum byzantinarum, Faszikel 1, 
St. Petersburg (Petropoli) 1917, veröffentlichten kleineren Schriften des 
Eustathios in überarbeiteter Fassung. Zwei der bis dahin unedierten 
Opuscula sind von griechischen Gelehrten, A. Sideras und I. D. Polemis, 
an verstreuten Orten herausgegeben worden, freilich nicht mit der 
Akribie, welche der Umgang mit dem größten Gelehrten des griechischen 
Mittelalters erfordert. Die Wiener Projektliste hätte über die in Vorberei-
tung befindlichen Bände des Corpus Fontium Historiae Byzantinae Auf-
schluß vermitteln können. 

Das nunmehr erstmals im Original vorgelegte Schrifttum des Erzbi-
schofs darf zu den besten Schöpfungen der enkomiastischen Literatur 
und der Philologie der Komnenenära gerechnet werden. Die in ihm ent-
haltenen literarischen Testimonien (insgesamt über 2200 zumeist ver-
deckte Zitate) aus griechischer Antike, frühchristl ichen Quellen, Kir-
chenvätern und byzantinischen Autoren zeugen von einem weitgespann-
ten geistigen Horizont, der die Quellenkenntnis des Patriarchen Photios 
in den Schatten stellt (vgl. hiezu den Index locorum vorliegender Edition, 
S. 377 ff.). Inhaltlich bieten die hier unterbreiteten Texte wertvolle Auf-
schlüsse über die politische Geschichte des zwölften Jahrhunderts , insbe-
sondere über die byzantinischen Feldzüge auf dem Balkan, in Italien und 
in Kleinasien, und über Ereignisse des zweiten Kreuzzugs. Der Index 
verborum memorabi l ium legt entsprechend der Zielsetzung der Serie den 
Schwerpunkt auf die für die historische Interpretation bedeutsamen Be-
griffe. Nicht wenige Lemmata aus dem Sprachschatz des Eustathios wer-
den das in Gang gebrachte Lexikon der byzantinischen Gräzität berei-
chern. 

Besonderer Dank gilt den Herausgebern der Series Berolinensis des 
CFHB, insbesondere dem jüngst verstorbenen wissenschaftlichen Leit-
stern der Münchener Schule, Herrn Professor Hans-Georg Beck, der das 
Projekt unbeirrt förderte. Gedankt sei auch dem de Gruyter Verlag und 
nicht zuletzt der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Bonn—Bad Godes-
berg, welche Satz und Druck des Werkes durch ihre finanzielle Unter-
stützung überhaupt erst ermöglichte. 

München, im Jul i 1999 Peter Wirth 
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EINLEITUNG 

Die sprachlichen Hürden, die sich dem Verständnis der Schriften des 
Eustathios entgegenstellen, sind nicht gering. Eustathios ist ohne Zweifel 
einer der sprachlich schwierigsten Autoren der gesamten byzantinischen 
Ära. Seine antiquarische Gelehrsamkeit, die innerhalb des griechischen 
Mittelalters schlechthin unerreicht blieb, mit ihren vielen obskuren An-
spielungen, mit anonym eingebrachten Zitaten, die zum Teil selbst ent-
legene spätantike Kommentare zu Klassikern des Altertums verarbeiten 
und nicht zuletzt sein souveränes Spiel mit dem rhetorischen Arsenal 
manieristischer Syntax und Stilistik, mit Tropen und Figuren, verbunden 
mit der Strenge inhaltlicher Karenz, wie sie die Rhetorik der Komnenen-
zeit ihren Autoren abforderte, gestalten die Lektüre seiner Schriften für 
den neuzeitlichen Leser zu einer schwierigen historischen wie literari-
schen Entdeckungsreise. 

Wie für die übrigen Autoren der Komnenenzeit, so stellt sich auch 
das Eindringen in das Verständnis der Schriften des Eustathios sozusagen 
als ein individuelles Problem dar. Jeder der Autoren dieser Zeit hat sei-
nen eigenen Attizismus geformt, in der Auseinandersetzung mit den klas-
sischen Vorbildern der Antike, mit Bibel und Kirchenvätern, mit den 
spätantiken Attizisten und den Theoretikern der griechischen Rhetorik. 
Abstraktion und Exklusivität der sprachlichen Formulierung schaffen für 
den modernen Leser, der sich ständig mit dem Problem der Periphrase 
anstelle direkter Nennung von Personen und Sachen konfrontiert sieht, 
nicht selten schwierige und oft nur im Vergleich mit anderen geschicht-
lichen Quellen lösbare Probleme. Es erscheint sinnvoll, in diesem Zu-
sammenhang wenigstens auf grundlegende Werke, die das Verständnis 
der griechischen Rhetorik erschließen, namentlich hinzuweisen. Es sind 
dies das unentbehrliche Standardwerk von Wilhelm Schmid, Der Atticis-
mus in seinen Hauptvertretern von Dionysius von Halikarnass bis auf 
den zweiten Philostratus, Bd. 1 — 5, Stuttgart 1887—1897; ferner Gertrud 
Böhlig, Untersuchungen zum rhetorischen Sprachgebrauch der Byzan-
tiner mit besonderer Berücksichtigung der Schriften des Michael Psellos, 
Berlin 1956; die umfangmäßig kleine, ihren sprachlichen Resultaten nach 
jedoch wertvolle Studie von M. Bachmann—F. Dölger, Die Rede des 
μέγας Spouyyâpioç Gregorios Antiochos auf den Sebastokrator Kon-
stantinos Angelos, B Z 40 (1940) 3 5 3 - 4 0 5 und die sprachliche Unter-
suchung des Herausgebers dieser Reden1 . Die formale und inhaltliche 

1 P. Wirth, Untersuchungen zur byzantinischen Rhetorik des zwölften Jahrhunderts, mit 
besonderer Berücksichtigung der Schriften des Erzbischofs von Thessalonike, München 
1960. 
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Prolegomena 

Interpretation der hier veröffentlichten Schriften haben in neuerer Zeit 
insbesondere Studien von Α. P. Kazdan2 , von A. Sideras3, von I. D. Pole-
mis4, von P. Magdalino5 und P. A. Agapitos6 gefördert. Es wäre ein Irr-
tum zu glauben, die Bemühungen um den Inhalt seien abgeschlossen. 
Es bleibt noch viel für das Verständnis dieser außerordentlich dunkel 
formulierten Reden zu tun. 

2 Studies on Byzantine Literature of the Eleventh and Twelfth Centuries, Cambr idge -
Paris 1984, passim (überarbeitete Fassung seiner früheren Studien Neizdannye socine-
nija und Vizantijskij publicist) (zum vollen Titel beider Aufsätze s. S. 47f.). 

3 25 unedierte byzantinische Grabreden (Κλασικά γράμματα, 5), Thessalonike 1991; 
ders., Die byzantinischen Grabreden. Prosopographie, Datierung, Überlieferung. 142 
Epitaphien und Monodien aus dem byzantinischen Jahrtausend (Wiener Byzantinisti-
sche Studien, 19), Wien 1994. 

4 Ό λόγο ; 'ETTÌ τοις 3εωρικοΐς δημοτελέσι τραττεζώμασι του Εΰστα3ίου Θεσσαλονίκης, 
Παρνασσός 46 (1994) 4 0 2 - 4 2 0 . 

5 Eustathios and Thessalonica, ΦΙΛΕΛΛΗΝ. Studies in Honour of Robert Browning, 
Venice 1996, 2 2 5 - 2 3 8 . 

6 Mischung der Gattungen und Überschreitung der Gesetze: die Grabrede des Eustathios 
von Thessalonike auf Nikolaos Hagiotheodorites, Jahrb. Österr. Byz. 48 (1998) 119 bis 
146. 
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LEBEN DES M E T R O P O L I T E N 

Über die Jugend des späteren Erzbischofs Eustathios von Thessalo-
nike sind wir nur wenig unterrichtet. Schon das Geburtsjahr ist uns un-
bekannt, und ebenso ist keine sichere Antwort auf die Frage möglich, 
wo er zur Welt kam. Der Schriftsteller dürfte wahrscheinlich innerhalb 
der Zeit von 1110—1115 geboren worden sein, da er als nachmaliger 
Lehrer des Michael Choniates wesentlich älter gewesen sein muß. Auch 
spricht er in einer seiner Reden davon, daß er noch eine lebendige Erin-
nerung an Kaiser Alexios I. Komnenos in sich trage1. Dieser Kaiser ver-
starb bekanntlich im Jahre 1118. Soviel scheint sicher, daß der junge 
Eustathios die elementare Schulbildung in der Hauptstadt des Reiches 
empfing, da er an einer Stelle seiner Opuscula selbst davon spricht, daß 
er sich mit seinem Lehrer zu einer der berühmten Säulen Konstantinopels 
begab2. Er räumt ein, daß er von seinem Lehrer hin und wieder auch 
mit Schlägen bedacht wurde3 . 

Wir hören dann erst wieder von ihm als Diakon an der Hagia Sophia, 
ohne daß sich wiederum genaue zeitliche Anhaltspunkte für den Beginn 
dieser Tätigkeit aus irgendeiner Quelle gewinnen ließen. Eustathios 
scheint dieses Amt spätestens unter dem Patriarchen Konstantin IV. 
Chliarenos (1154—1157) erlangt zu haben. In dieser Eigenschaft hat er 
eine rege Lehrtätigkeit entfaltet und in dieser Zeit auch seine berühmten 
Kommentare zu Ilias und Odyssee und anderen antiken Schriften nieder-
gelegt. Ein Streiflicht auf eine Episode dieser Jahre wirft die unten als 
Rede Ρ abgedruckte Eingabe des Eustathios an Patriarch Michael III. 
Anchialu (1170—1178), als er im Gefolge der Rehabilitation eines Amts-
bruders von der mit Pfründen dotierten elften Diakonenplanstelle auf 
den zwölften Rang zurückgestuft wurde. Auf den elften Rang war er 
unter Patriarch Lukas Chrysoberges (1157—1169/70) aufgerückt. Ob 
Eustathios επί των δεήσεων der Großen Kirche war, bleibt zweifelhaft4. 
Sein erfolgreiches Wirken als Lehrer schlug sich in der Ernennung zum 

1 Vgl. unten Rede Ν p. 229—249 und dazu P. Wirth, Untersuchungen zur byzantinischen 
Rhetorik 21 (= Eustathiana 3). 

2 Opuse, p. l l l , 5 2 s q q . ; vgl. P. Wirth, Die Jugendbildung des Eustathios von Thessalo-
nike. Zur Entmythologisierung der „Patriarchalakademie" von Konstantinopel, Orien-
talia Christiana Periodica 34 (1968) 1 4 8 - 1 5 0 (= Eustathiana 7 - 9 ) . 

3 Opuse, p. 103,90 sq. 
4 Vgl. dazu R. Browning, The Patriarchal School at Constantinople in the Twelfth Cen-

tury, Byzantion 32 (1962) 191 f. 
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Prolegomena 

μα'ί'στωρ των ρητόρων5 (um 1168) nieder. Frühestens in den Herbst 
1174, vielleicht aber auch erst ins Jahr 11786 fällt seine Kandidatur für 
den Bischofsstuhl von Myra. Aber schon bald darauf erreichte ihn kraft 
der persönlichen Einflußnahme Kaiser Manuels I. die Versetzung auf den 
vakant gewordenen Thron des Metropoliten in Thessalonike. Dieses 
Amt hat Eustathios bis zum Ende seines Lebens, bis etwa um die Jahre 
1195/967 bekleidet. 

Den dramatischen Höhepunkt seines Lebens bildet zweifellos seine 
Konfrontation als Bischof Thessalonikes mit den normannischen Erobe-
rern im August 1185. Sicherlich hat Eustathios damals durch persönliche 
Vermittlung manches Unheil zu verhindern vermocht. Er verlor damals 
nach seinen eigenen Worten seine Bibliothek. 

Der Bischof war ein unbequemer Gesprächspartner seiner Diözesanen 
und der ihm unterstellten Mönche in den Fragen des praktischen Glau-
bens. Seine unversöhnlich reformerische Haltung hat ihm erbitterte 
Feindschaft eingetragen, und sie zwang den Oberhirten etwa um das 
Jahr 1191 sogar, Thessalonike zeitweise zu verlassen8. Den Zenit seines 
kirchenpolitischen Ansehens erlangte der Metropolit in seinen frühen 
Bischofsjahren auf den berühmten Synoden Kaiser Manuels I. In späte-
ren Jahren sank sein Einfluß. 

5 Zu den Kompetenzen dieser Würde vgl. zuletzt P. Wirth, Die sprachliche Situation, 
Rapport zum XV. Internationalen Byzantinistenkongress Athen 1976, passim. 

6 Vgl. P. Wirth, Zur Frage nach dem Beginne des Episkopats des Eustathios von Thessa-
lonike. Jb. Öst. byz. Ges. 16 (1967) 1 4 3 - 1 4 6 (= Eustathiana 3 5 - 3 8 ) , sowie A. Kaz-
dan, Viz. publicist 99. 

7 Vgl. P. Wirth, Ein neuer Terminus ante quem non für das Ableben des Erzbischofs 
Eustathios von Thessalonike, BZ 54 (1961) 86 f. (= Eustathiana 43 f.). 

8 Dazu P. Wirth, Die Flucht des Erzbischofs Eustathios aus Thessalonike, BZ 53 (1960) 
8 3 - 8 5 (= Eustathiana 3 9 - 4 1 ) . 
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WERKE DES EUSTATHIOS 

Aus dem Schrifttum des Metropoliten ragt der berühmte Kommentar 
zu den homerischen Epen heraus. In seinen ,Parekbolai' (d. i. ,Literatur-
exzerpten'), wie Eustathios seine Leistung bescheiden betitelt, ist die 
ganze Erklärertätigkeit antiker und mittelalterlicher Scholiasten zusam-
menfassend verarbeitet und zusätzlich durch die eigenen Interpretatio-
nen des Erzbischofs bereichert. Die veraltete, kritischen Ansprüchen 
nicht genügende Edition des Homerkommentars von G. Stallbaum — 
eine oberflächliche Überarbeitung der editio Romana von 1542 —, 
Bd. 1 — 7, Leipzig 1825—1830, hat nunmehr teilweise einen Ersatz gefun-
den durch die Ausgabe von M. van der Valk, Eustathii archiepiscopi 
Thessalonicensis Commentarli ad Homeri Iliadem pertinentes ad fidem 
cod. Laurentiani editi, Bd. 1 - 4 , Leiden 1971-1987. 

Von seinen weiteren wissenschaftlichen Kommentaren kennen wir nur 
seine ,Hypomnemata' zu Dionysios Periegetes (ed. G. Bernhardy, Leipzig 
1828; C. Müller, Geographi Graeci Minores, Bd. 2, Paris 1861, 201 bis 
407) im vollständigen Wortlaut, von seinem Pindarkommentar ist nur 
der Prolog bekannt (kritisch ediert von A. B. Drachmann, Scholia vetera 
in Pindari carmina, Bd. 3, Leipzig 1927, 285 — 306; Nachdruck Amster-
dam 1966. Neue kritische Edition von A. Kambylis, Eustathios von 
Thessalonike, Prooimion zum Pindarkommentar. Einleitung, kritischer 
Text, Indices. [Veröffentlichungen der Joachim Jungius-Gesellschaft der 
Wissenschaften, 65.] Göttingen 1991; vgl. u. S. 6*). Vgl. hierzu auch 
Hunger, Hochsprachl. profane Lit. 2, 66 f. 

Neben den literarischen Zeugnissen für die Auseinandersetzung des 
Eustathios mit der Antike ist hier vor allem sein Geschichtswerk (Die 
Eroberung Thessalonikes durch die Normannen bzw. im griech. Origi-
naltitel Συγγραφή της ... άλώσεως κτλ.) zu nennen, eine ebenso litera-
risch wie geschichtlich bedeutsame Leistung, ein Werk, das die Voraus-
setzungen für das Desaster des Jahres 1185 in der schwachen Regierung 
Kaiser Andronikos I. Komnenos erblickt, den Hergang dramatisch schil-
dert und den neuen byzantinischen Herrscher, Isaak II. Angelos, fre-
netisch feiert (zuletzt und erstmals kritisch ediert von S. Kyriakides, Eu-
stazio di Tessalonica. La espugnazione di Tessalonica, Palermo 1961). 
Historisch bedeutsam sind auch seine politischen Reden, welche mit 
Ausnahme einer laudatio funebris auf Kaiser Manuel I. (ed. Tafel, Opus-
cula 196-214; Nachdruck Migne PQ 135,·973-1032) und einer Stegreif-
rede an die Adresse Kaiser Isaak II. Aiigelos (ed. Tafel, Opuscula 41 — 45) 
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8¡:" Prolegomena 

in vorliegender Edition teils zum ersten Male teils erneut1 herausgegeben 
sind. 

Innerhalb seiner Schriften zur praktischen Theologie nimmt seine 
Επίσκεψις βίου μοναχικού έττί 5ιορ3ώσει των περί αυτόν den ersten 
Rang ein (ed. Tafel, Opuscula 214—267; Nachdruck Migne, PG 135, 
729 — 910), welche mit ihren Reformvorschlägen namentlich auf dem sei-
nem Bischofssitz nahegelegenen Berge Athos zu heftigen Diskussionen 
geführt haben dürfte. Daneben haben sich zahlreiche Homilien, vorab 
herb ethischen Charakters, erhalten. 

Der Metropolit ist nicht zuletzt auch als Verfasser geistlicher Hymnen 
in die Literaturgeschichte eingegangen (Kanon auf den hl. Demetrios, ed. 
Tafel, Opuscula 1 6 6 - 1 6 7 , Nachdruck bei Migne PG 1 3 6 , 1 6 1 - 1 6 8 ; Ako-
luthie auf den hl. Alpheios und seine Gefährten, ed. Tafel, Opuscula 
36—37; Nachdruck bei Migne PG 136, 283 — 290) ; einen zweiten Deme-
trioshymnus des Eustathios birgt der cod. gr. 250 der Scheltikowbiblio-
thek zu Petersburg (vgl. dazu P. Wirth, Ein bisher unbekannter Demetrios-
hymnus des Erzbischofs Eustathios von Thessalonike, B Z 52 [1959] 320 
[ = Eustathiana 47]; diesen veröffentlichte A. P. Kazdan, Rez. von S. Kyria-
kides, Eustazio di Tessalonica. La espugnazione di Tessalonica, Viz. Vrem. 
24 [1964] 255). Eustathios ist schließlich auch als Scholiast griechischer 
Hymnendichtung hervorgetreten (Kommentar auf den jambischen Kanon 
des Johannes von Damaskos zum Pfingstfest, ed. A. Mai, Spicilegium 
Romanum 5,2 [1841]; Nachdruck bei Migne PG 136, 5 0 3 - 7 5 4 ) . 

Ein umfassendes Werkverzeichnis mit Nachweis der neuzeitlichen Edi-
tionen bietet Browning, Patriarchal School 186—190. Vgl. auch Gy. Mo-
ravcsik, Byzantinoturcica, Bd. 1, Berlin 2 1 9 5 8 , 2 6 2 f. und Laurent, Eustathe 
Sp. 35 —41. Eine umfassende literarische Würdigung hat in jüngster Zeit 
Hunger, Hochsprachl. profane Literatur unternommen, vgl. 197 . 114 f. 
126. 136 f. 146. 148. 150 f. 191 f. 202. 226 f. 229. 235. 243. 359. 4 2 6 - 4 2 9 . 
431. 510. 5 3 4 f . 536 sowie Bd. II 13. 26. 29. 33. 40. 46. 49 f. 58. 63 f. 66 f. 
115. Eine Analyse und kompetente Wertung seines geistlichen Schrifttums 
bietet Beck, Kirche, bes. 634—636. Zur Beurteilung des berühmten Homer-
kommentars und zur Frage nach dessen Quellen vgl. bes. van der Valk, 
a. a. O., Bd. 1, p. X L V I I I - C X X X V I I ; ders., Researches on the Text and 
Scholia of the Iliad, Bd. 1, Leiden 1963, 86—106. Zur Bedeutung des Prooi-
mions zum Pindarkommentar für die Pindarforschung vgl. A. Kambylis, 
Eustathios über Pindars Epinikiendichtung. Ein Kapitel der klassischen 
Philologie in Byzanz. [Berichte aus den Sitzungen der Joachim-Jungius-Ge-
sellschaft der Wissenschaften, Jahrg. 9 , 1 9 9 1 , H. 1], Hamburg 1991. 

' Frühere Ausgaben: W. Regel, Fontes rerum byzantinarum 1, St. Petersburg 1892 (Nr. I— 
VII = Rede K—TT der vorliegenden Ausgabe); P. Wirth, Zur Biographie des Eustathios 
von Thessalonike, Byzantion 3 6 , 1 9 6 6 , 2 6 0 - 2 8 2 (= Rede P); A. Sidéras (s. o. S. 1*, A. 3), 
S. 3 3 - 5 0 ( = Rede A); I . D. Polemis (s. o. S. 2*, A. 4), S. 4 0 5 - 4 1 7 (Rede I ) . 
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ZUM GEBRAUCH DER TEMPORA UND MODI BEI 
EUSTATHIOS VON THESSALONIKE 

T. Hedberg1 hat auf Grund der theoretischen Äußerungen des Eusta-
thios in seinen wissenschaftlichen Kommentaren, namentlich auf der 
Grundlage der ,Parekbolai' zu Ilias und Odyssee, bereits glaubhaft nach-
gewiesen, daß der Attizismusbegriff unseres Autors von unserem ver-
trauten gedanklichen Inhalt dieses Terminus stark differiert, insofern für 
Eustathios auch Homer, aber auch spätantike Autoren Attizisten sind. 
Dementsprechend finden wir in seinen Schriften nicht nur Einsprengsel 
aus anderen Dialekten, was den Formenschatz betrifft, vornehmlich aus 
dem Jonischen, sondern auch syntaktische Erscheinungen, die aus der 
Sicht des sog. klassischen Griechisch überraschen. Aus dem Bereich der 
Formenlehre sei hier lediglich die Verwendung aoristischer Verbalformen 
in Funktion des Futurums (= coniunctivus aoristi pro indicativo futuri) 
herausgegriffen, da sie für den unbelesenen Benutzer von Eustathios-
schriften den Verdacht einer fehlerhaften Überlieferung zu erwecken 
vermöchte. Vgl. z. B. Rede Β p. 34,20 φύγη ; ebenda (34,20) καταφυγή 
sowie 34,21 ελθη und 34,24 έτΓανέλ3η, sowie den Traktat über die 
Freundschaft (Γ) p. 50,47 περισώσηται und des Eustathios Klage über 
mangelnde Teilnahme der Laien am liturgischen Geschehen (Text Δ) 
p. 55,20 τττερνίστ), 55,22 ιτροσετταυξήση, 55,23 τταρακερδάνη sowie 55,25 
εκττορίση. 

Wichtiger noch scheint es, auf die differierenden Gebrauchsweisen 
der Modi bei Eustathios hinzuweisen, insbesondere auf die aus unserer 
Sicht recht eigenwillige Gebrauchsweise der verschiedenen Modi inner-
halb der Konditionalsätze. So erscheint p. 20,32 die Konjunktion εΐ mit 
Konjunktiv Aorist statt dem erwarteten εάν, in der Apodosis folgt 
ebenda αν mit Konjunktiv Aorist statt Potentialis; p. 26,37 wird der Le-
ser mit έάν und nachfolgendem Indikativ Aorist konfrontiert, woran sich 
p. 203,37; 203,38 sowie 203,39 gleichgelagerte Beispiele schließen. 
Ebenda 24,61 erscheint έάν mit Optativ Praesens verbunden (vgl. auch 
26,35 sq.). S. 59,53 ist έάν mit Indikativ Imperfekt verknüpft. Der Poten-
tialis άν + Indikativ Futur begegnet ebenda 18,36. Zu den auffälligen 
Gebrauchsweisen des Potentialis zählt auch die Wendung ώξ άν ε ΐπη τις 
promiscue neben usuellem attischen cos άν εϊττοι Tis (vgl. ζ. B. p. 103,22). 

Ähnliche syntaktische Freiheiten' aus der Sicht eines enggefaßten ,At-
tizismus' bilden Verbindungen innerhalb der Finalsätze, wie ζ. B. von cos 

1 Eustathios als Attizist, Uppsala 1935 , 8 ff. 
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Prolegomena 

αν (ώσάν) mit nachfolgendem Indikativ Futur (p. 201,16). Auf ίνα μή 
folgt zunächst Indikativ Futur, dann Konjunktiv Aorist (p. 26,31 sq.). 

In allen angeführten und ähnlichen Beispielen wäre es verfehlt, am 
Wortlaut nur deshalb ändern zu wollen, weil der Sprachgebrauch des 
Eustathios abweicht von dem vertrauten Reglement der griechischen 
,Schulgrammatik'. 
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DIE H A N D S C H R I F T E N 

I 
Codex Escorialensis graecus 265 (olim Y-II-10) (E) 

Dieses Manuskript ist für die hier edierten Schriften des Eustathios mit 
Ausnahme der unten erneut herausgegebenen Rede M (=111 Regel) und 
der nur im Baroccianus gr. 131 bzw. dessen Abschrift cod. Langbainius 2 
erhaltenen Supplik an Kaiser Manuel I. (Rede Π [= VII Regel]) die einzige 
Überlieferung (codex unicus). Das macht die Aufgabe des Editors gewiß 
nicht leichter. Es scheint durch diese Ausgangssituation weit schwieriger, 
versteckte Textverderbnisse zu erkennen oder offensichtlich verderbte 
Stellen zu emendieren, da beim Vorliegen eines Stemmas aus den bestehen-
den Varianten sich zumindest die Richtung der erforderlichen Textände-
rung leichter abschätzen läßt. Diese Schwierigkeit wächst zusätzlich durch 
den Umstand, daß das veröffentlichte Schrifttum Texte von höchstem lite-
rarischen Anspruch enthält. Weitere Probleme resultieren aus den Wasser-
schäden, die der Codex vor allem in seinen ersten Lagen beim großen 
Brand des Escorial im Jahre 1671 erlitt. Ferner trägt eine erst in späterer 
Zeit vorgenommene Bindung daran Schuld, daß verschiedene Rand-
scholien heute nicht mehr zur Gänze lesbar sind (vgl. ζ. B. fol. 60r), da 
zum Teil bis zu 1—2 cm des ursprünglichen Randes abgeschnitten wur-
den. 

Es ist wiederholt der Versuch unternommen worden, die Handschrift 
als Autograph des Eustathios zu erklären.1 Mit Recht hat in jüngerer 
Zeit N. G. Wilson2 auf die enge Verwandtschaft der Schrift des hier 
erörterten Textzeugen mit dem Duktus einer byzantinischen Kaiserur-
kunde aus dem Jahre 1199 hingewiesen, welche nicht nur das Eindringen 
der Buchschrift in die Gewohnheiten der Kaiserkanzlei dokumentiert3 , 
sondern die Entstehungszeit der größten Teile des Codex Escorialensis 
auf die Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert eingrenzt. Ob er noch zu 
Lebzeiten oder erst nach dem Tode des Eustathios begonnen wurde, der 
um 1195/96 verschied, kann nicht mit Gewißheit entschieden werden. 

1 U. a. P. Maas, Verschiedenes zu Eustathios, BZ 45 (1952) 1—3. 
2 Three Byzantine Scribes. Greek, Roman and Byzantine Studies 14 (1973) 226—228. 
3 Umgekehrt begegnet in unserer Handschrift (ζ. Β. fol. 56ν lin. 34) das Lambda in der 

Form des Reservatbuchstabens der Kaiserkanzlei dreistufig als senkrechter Strich in 
Ligatur mit nachfolgendem -ογ-. 
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Prolegomena 

Darüber geben auch die Überschriften der einzelnen im Escorialensis 
aufgezeichneten Werke keinen Aufschluß, die in dieser Form wohl in 
ihren wesentlichen Teilen vom Autor formuliert sein dürften4 (ungeach-
tet späterer Zusätze post mortem wie μακαριωτάτου Rede Π, Über-
schrift). Mit Sicherheit wurde unsere Handschrift jedoch vor der Erobe-
rung Konstantinopels durch die Kreuzfahrer des Vierten Kreuzzuges im 
Juli 1203 bzw. April 1204 angelegt, da nach dem Desaster des letztge-
nannten Jahres die literarische Elite der Hauptstadt wie auch das tra-
dierte Schrifttum gewiß in einem Maß zerstreut war, daß die Vorausset-
zungen zur Zusammenstellung einer derart großen Sammlung von 
Schriften der Rhetoren des 12. Jh. nicht mehr gegeben waren. — Diese 
Feststellungen gelten selbstverständlich nicht für die Schlußteile des Ma-
nuskripts, welche von einer späteren und ungewandten Hand stammen. 

Für die ältere Bibliotheksgeschichte des Escorial verfügen wir über 
ein Inventar des N. de la Torre (Turrianus), welches der heutige Cod. 
Escor. 360 (olim X-I-18) birgt. Nach seinen Aufzeichnungen existierten 
in der Handschriftensammlung des Schlosses ursprünglich noch weitere, 
beim Brand des Jahres 1671 verlorene Schriften des Eustathios5 . Im 
19. Jh. versuchte E. Miller6 eine eingehende Beschreibung der im Esco-
rial verwahrten Codices zu vermitteln. Sie ist heute ersetzt durch die 
Registrierung von G. de Andrés7 . 

Der für unsere Partien verantwortliche Kopist dürfte ein jüngerer, sehr 
gebildeter, insbesondere in der Rhetorik bewanderter Mann gewesen sein. 
Seine Minuskel wirkt kraftvoll und ist von ästhetischer Schönheit. Offen-
sichtlich erfolgte die Niederschrift zunächst nach mündlichem Diktat 8 . Sie 
wurde erst nachträglich durch optische Konsultation der Vorlage, soweit 
nötig, berichtigt. Etliche Stellen dürften unsere Annahme unterstreichen, 
daß diese Vorlage nicht das Autograph des Eustathios war, sondern zwi-
schen diesem und dem Escorialensis ein verlorenes Bindeglied existierte9. 

4 Zu dieser Fragestellung ausführlicher P. Wirth, Spuren einer autorisierten mittelalterli-
chen Eustathiosedition, Byz. Forsch. 4 (1972) 253 — 257 ( = Eustathiana 65 — 69). 

5 Dazu J . Darrouzès , Notes d'histoire des textes, Rev. ét. byz. 21 (1963) 232—235. 
6 Cata logue des manuscrits grecs de la bibliothèque de l'Escurial, Paris 1848. 
7 Catá logo de los Códices Griegos de la Real Biblioteca de El Escorial, Bd. II, Madrid 

1965. 
s Dies belegen nur so erklärbare itazistische Verschreibungen, wie z. B. — später korri-

giertes — ύγείαν statt οϊκίαν (p. 157,70). 
9 Vgl. ζ. Β. die Deesis des Eustathios an Patriarch Michael III. (Rede P) p. 299,75 άραντε; 

(corr. Bühler: δναντεξ), sowie ebenda p. 307,69 ομοιότητας (corr. Bühler: άνομοίοτη-
TCCÇ). Die erstgenannte Stelle scheint zu belegen, daß es in der vorausgehenden Tradi-
tion vor allem hin und wieder zu Verwechslungen zwischen ν und ρ kam, weshalb die 
in Rede Ο p. 275,90 vorgeschlagene Korrektur έτπχαίνοντεξ statt έτπχαίροντεξ zusätzli-
che Wahrscheinlichkeit gewinnt. 
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Die Handschriften 1 3 * 

I I . 

Codex Bodleianus Baroccianus 131 (B) 

Die bekannte Oxforder Sammelhandschrift wichtiger rhetorischer 
Texte des 12. Jh. wurde nicht vor der Mitte des 13. J h . 1 0 in einer zwar 
gefälligen und gleichmäßigen, gleichwohl keinesfalls eindrucksvollen 
Minuskelschrift niedergelegt. Der Text ist sorgfältig, erreicht jedoch nie 
die Qualität des beschriebenen Escorialensis. Das Verhältnis der beiden 
Codices zueinander geht zum einen aus gemeinsamen Lesarten hervor, 
die eine gemeinsame Aszendenz von E und Β dokumentieren1 1 . Zum 
anderen läßt der gesamte Qualitätsunterschied darauf schließen, daß sich 
in der Verzweigung zwischen Escorialensis und Baroccianus ein weiteres 
verlorenes Zwischenglied befand. — Im ganzen gesehen bildet die Hand-
schrift Β für die hier erneut edierten Texte M ( = III Regel) und Π ( = VII 
Regel) eine zusätzliche wichtige bzw. die einzige Uberlieferung. 

III. 
Codex Langbainius graecus 2 (L) 

Diese späte, erst im 17. Jh. angelegte Abschrift aus dem oben erwähn-
ten Cod. Barocc. 131 ist ohne Eigenwert und enthält nur die Stücke M 
und Π ( = III und VII Regel). 

1 0 Zur Datierung vgl. ausführlich N. G. Wilson, The Date and Origin of Ms Barocci 131, 
BZ 59 (1966) 305 f. 

11 Vgl. ζ. Β. p. 212,30 άνακάμψειν E und Β: corr. άυακάμψαι sowie p. 214,94 βασιλέωξ: 
corr. βάσεως. 
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14* Prolegomena 

STEMMA 

α (Archetypus) 

Bemerkungen zum Stemma 

Für einige sogenannte ,Leitfehler', welche eine Verwandtschaft der 
Codices E und Β dokumentieren, vgl. oben Kap. Handschriften S. 13*, 
A. 11. Diese beweisen nebenhin auch, daß es zwischen dem Autograph 
des Autors und den erhaltenen Codices verlorene Zwischenglieder gege-
ben haben muß. Im Vergleich stellt der Cod. Escorialensis im ganzen 
gesehen zweifellos die bessere Überlieferung gegenüber dem für Rede M 
erhaltenen Oxoniensis Barocc. gr. 131 dar. Andererseits beinhaltet die 
Handschrift Β an einigen Stellen interessante Lesarten, welche umge-
kehrt auf eine von E unabhängige, zum Teil bessere Tradition zurückwei-
sen, so p. 203,55 έξανοίξαντι statt άνοίξαντι E und p. 223,7 Ιπιστρέφειν, 
wo E mit Ιτπτρέφειν eindeutig die mindere Lesart enthält. Auch p. 227,20 
(φωνήματι Β: φώνημα E) scheint Β das Bessere zu bieten. 
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I N H A L T U N D G E S C H I C H T L I C H E A U S S A G E D E R 
E D I E R T E N S C H R I F T E N 

Bemerkungen zu den einzelnen Reden 

A 

,Desselben Rede außerhalb der hochberühmten Stadt Thessalonike in 
dem Gotteshause zu Ehren des duftverströmenden hl. Nikolaos an der 
Bahre des Leichnams des verewigten hochheiligen Bischofs von Athen 
verlesen, als man diesen in die Große Stadt (sc. Konstantinopel) über-

führte.' -

Die erste der hier herausgegebenen Schriften des Erzbischofs von 
Thessalonike gibt an, vor den Toren der Stadt in der Kirche des hl. 
Nikolaos anläßlich der Aufbahrung des verblichenen Erzbischofs von 
Athen gehalten zu sein. Sie definiert sich zugleich ihrem rhetorischen 
Genus nach als eine Mischung aus μονωδία, d. h. Totenklage, und επιτά-
φιος, d. h. Grabrede, sowie anderen eingesprengten rhetorischen Ele-
menten. 

Schneller als man dies erwartet habe und anders als man dies gedacht 
hätte, sei der Erzpriester nach Thessalonike zurückgekehrt. Mit den typi-
schen Elementen der Totenklage führt der Autor den Gedankengang 
fort. Die Schwere des Leids wird mit den Topoi des literarischen έπαινος 
des Verstorbenen unterstrichen. Die Sonne sei für Attika untergegangen, 
die Quelle des Erbarmens sei versiegt und anderes mehr. Die Worte des 
Redners könnten der Größe des Verlusts nicht gerecht werden. Die Rück-
kunft des Toten sei die Heimkehr ins Land der Verheißung. Im Sommer 
sei der Erzbischof erkrankt, befallen von einem heimtückischen Leiden. 
Statt wie erhofft weiter in Athen zu wirken, kehre er nun heim zur 
Gottesmutter und zu Gott , beweint von den Armen. Beispiele seiner 
Güte hätten nicht nur Griechenland, sondern auch Dalmatien, ja auch 
die übrigen Anrainer des Adriatischen Meeres und Sizilien erfahren. In 
einer Apostrophe an das anwesende Publikum bittet der Redner, mit-
einzustimmen in das Lob auf den Toten und zu erzählen von den Wohl-
taten, die ihm von seiner Seite zuteil wurden. Die Armen blieben als 
seine klagenden Waisen zurück. Und ähnlich ergehe es allen anderen, 
um die er sich zeit seines Lebens sorgte. 

Ganz Konstantinopel werde sich um seine Bahre scharen, voll des 
Dankes an den Oberhirten. Die Rhetoren würden ihn verherrlichen und 
mit ihnen der Hofstaat und der Klerus. 
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Eustathios vergißt nicht, auch der literarischen und magistralen Fä-
higkeiten des Toten zu gedenken. Seine Laufbahn sei nicht eine rein kle-
rikale gewesen. Als kaiserlicher λογαριαστής των σεκρέτων habe er im 
Bereiche des weltlichen Rechts gewirkt. Als er dann Bischof von Athen 
wurde, sei dies für die altehrwürdige Metropole der Beginn einer neuen 
geistigen Blüte gewesen. Er habe unter den Menschen Licht verbreitet — 
das ganze Arsenal vornehmlich patristischer einschlägiger Epitheta wird 
vom Autor ausgeschöpft. In kaiserlichem Auftrag sei Nikolaos nach Ita-
lien gereist. Seine Eloquenz habe die Italiener in Bann gezogen, ja ver-
stummen lassen. Nicht nur als Kirchenmann habe er stets Gerechtigkeit 
walten lassen, dergestalt, daß es kaum möglich sein werde, einen ad-
äquaten Nachfolger zu finden. Auch als έξισωτής habe er vordem in 
weltlicher Funktion auf Morea ohne Fehl und Tadel gewirkt. Der Redner 
vergleicht seine Leistungen mit denen Solons. Der Erzbischof sei nicht 
nur eine nach außen hin Respekt einflößende Erscheinung gewesen. Seine 
innere Haltung hätten entschlossene Entsagung, Fasten und nächtliches 
Gebet entscheidend geprägt. 

Dann folgt ein in der byzantinischen Rhetorik geradezu selbstver-
ständlicher Exkurs in die Tagespolitik. Der Redner gedenkt des Kaisers, 
der sich gerade auf einem Feldzug befinde. Er empfiehlt den Herrscher 
dem Gebete. Der Verblichene möge sich bei Gott für seinen Bruder Mi-
chael und nicht zuletzt auch für dessen Schwestern verwenden. Er wolle 
zugleich auch Fürbitter im Himmel für alle anderen, auch für den Redner 
sein. 

Die Chronologie der Rede ergibt sich aus dem Todesdatum des Erzbi-
schofs Nikolaos (Hagiotheodorites) von Athen. Nach den Angaben der 
Inschrift des Parthenon wäre dieser am 11. August 1175 gestorben1 . 
Andererseits soll angeblich unser Metropolit unter dem Patriarchen von 
Konstantinopel Chariton (März/August 1178 —Februar/Juli 1179) den 
Anstoß zu einer Synodaldebatte zum Problem der dritten Ehe gegeben 
haben2 . Daraus ergibt sich als zeitlicher Anhaltspunkt für die Konzep-
tion der Trauerrede ein terminus ante quem non 11753 . 

' Edition bei J . Darrouzès, Obit de deux métropolites d'Athènes Léon Xéros et Georges 
Bourtzès d'après les inscriptions du Parthénon, Rev. ét. byz. 20 (1962) 190—196, bes. 
196; vgl. auch V. Laurent, La liste épiscopale de la métropole d'Athènes, Mémorial 
Louis Petit, Bukarest 1948, 2 7 2 - 2 9 1 , bes. 2 8 6 - 2 8 8 ; ders., Art. Eustathe, Dictionnaire 
d'histoire et de géographie ecclésiastiques, Bd. 16, Paris 1967, Sp. 33—41, bes. 37. 

2 Semeiom des Theodoras Balsamon, ed. A. Pavlov, Sinodal 'noe postanovlenie Konstan-
tinopol'skago patriarcha Charitona (1177 —1178 g.) o tret'em brake, redaktirovannoe 
Feodorom Bal ' samonom, Viz. Vrem. 2 (1895) 506,8 ff. 

3 Vgl. dazu auch Kazdan, Neizdannye socinenija 336 f., sowie 344; ders., Viz. publicist 
98 ( = ders., Studies ... 129); vorliegende Rede wurde mittlerweile von Sidéras a. a. O. 
erstmals ediert. 
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Inhalt und geschichtliche Aussage der edierten Schriften 17* 

Β 

,Desselben Homilie zum Beginne der Fastenzeit.' — 

Eustathios knüpft an die Aufforderung des Johannesevangeliums 
„wachet auf" (Joh. 14,31) an. Diese Mahnung gelte für viele Bereiche 
und Situationen. Wohin verlaufe für die Gläubigen, welche mit diesem 
Aufruf wachzurütteln seien, der Weg? Aus Ägypten, d. h. aus dem sünd-
haften Leben, hin zu Gott, um das Land zu schauen, das von Milch und 
Honig fließt. Bei seinem „Exodus" müsse der Gläubige sich wappnen 
mit den Waffen des Apostels Paulus im Kampf gegen Sünde und Dämo-
nen. Ein Weckruf setze den Schlaf der Gläubigen voraus. Es gebe viele 
Formen des Schlafs, darunter den verderbenbringenden, den „Schlaf zum 
Tode". Doch genüge es nicht, nur geweckt zu werden. Vielmehr gelte es 
auch zu handeln und vorwärtszuschreiten. Der jetzige Zeitpunkt sei eine 
Aufforderung, aufzuwachen aus der Schwelgerei, sich von den fleisch-
lichen Genüssen abzuwenden und auf den Weg des Fastens zu begeben. 

Das Fasten sei eine nützliche Einrichtung und für den Christen selbst-
verständlich wie das Licht für den Sehenden. Es verscheuche die Finster-
nis und lasse Gott schauen. Der Autor untermauert die Aussagen über 
die Bewertung des Fastens mit einem reichen Arsenal von Sprüchen der 
Bibel und Kirchenväter zum Thema. Die Entsagung des Fastens stellt der 
Prediger über die Tugend der Genügsamkeit. Das Fasten vermöge Wun-
der zu bewirken: Menschen schritten, ohne einzutauchen, über das Meer. 
Eustathios erinnert an das Mirakel der Teilung des Roten Meers. Das 
Fasten sei zugleich die notwendige Vorbereitung des Gebets. Ohne Fasten 
bleibe das Gebet wirkungslos. Dank dem Fasten erhebe sich der Geist 
gen Himmel. Dieses verleihe auch Überlegenheit gegenüber den Dämo-
nen. Das Fasten, so knüpft der Autor an Gregor von Nyssa an, sei iden-
tisch mit der Rückkehr ins Paradies. Es mache die Erbsünde ungesche-
hen. Keine der Tugenden gedeihe ohne das Fasten zur Vollendung. So-
weit einige der zahlreich aufgereihten Aussagen zum erwähnten Begriffe. 

Das Fasten sei indes wertlos, wenn der Christ nicht zugleich an seine 
armen Mitbürger denke. Der durch die Entsagung entstandene Überfluß 
komme vielen zugute. Das Mitleid sei untrennbar mit dem Fasten ver-
bunden. Letzteres fülle den Mund des Menschen mit dem Preise Gottes. 
Er werde so zum „Psalter" des Allerhöchsten. Die Siebenzahl der Instru-
mente des Psalters veranlaßt den Autor zu symbolischen Gedankengän-
gen über die Bedeutung dieser Zahl. Zähle man jedoch das κύμβαλον 
gesondert, so komme man auf acht Instrumente. Eustathios meditiert im 
Anschluß an Gedanken des Orígenes und des Gregor von Nyssa über 
die Symbolkraft auch dieser Zahl. 
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Der Autor definiert sodann den Begriff des Fastens aus seiner persön-
lichen Sicht: Einförmigkeit der Nahrungsaufnahme stelle kein Fasten dar. 
Zum Fasten gehöre notwendigerweise eine reine Gesinnung. Eine Ver-
höhnung oder Verleumdung der Mitmenschen vertrage sich nicht mit 
dem gleichzeitigen Lobe Gottes. Ähnliches gelte für den Neid. Der Me-
tropolit geißelt daneben besonders Geiz und Verstellung (Hypokrisie). 
Die Sünde bedeute Knechtschaft, die Abkehr von ihr Freiheit. Der Predi-
ger fordert Wohltätigkeit gegenüber jedem, der um etwas bittet. Die 
wohltätige Gabe müsse keinesfalls immer etwas Materielles sein. Oft 
helfe tröstender Zuspruch. „Goldene Worte" seien imstande, den Bedürf-
tigen zu bereichern. Auch Christus habe sich verschenkt, sein Blut geop-
fert. Gerade sei der Weg, den der Christ zu beschreiten habe. Das sei der 
„Königspfad", von dem die Schrift spreche (Num. 20,17). Nur dieser 
führe zum Heile und zur „ewigen Rast". Der Kaiser gehe den Gläubigen 
mit seinem Beispiel voran, indem er nicht nur unermüdlich die feindli-
chen „Barbaren" unterwerfe, sondern auch die Leidenschaften besiege 
und ohne Unterbrechung segensreich wirke. 

An dieser Stelle beklagt der Homilet in einem Topos, der an Libanios 
anknüpft, die στενοχώρια έν λόγω, den Mangel an Ausdrucksmöglich-
keiten. Für den Preis der Wohltaten des Kaisers sollte es eine geheime 
Schatztruhe von bisher unbekannten geheimnisvollen Wörtern geben. 
Der Homilet feiert den jüngsten Erfolg des Kaisers gegen die Seldschu-
ken, den der Wiederaufbau des Kastells Dorylaion krönte. 

Diesen weiten Exkurs bricht Eustathios mit Segenswünschen für den 
Kaiser ab, nicht ohne gleichzeitig zum Ausklang seines Vortrage auch des 
jungen Thronfolgers, Alexios II., der gleichfalls am Feldzug teilnahm, 
rühmlich zu gedenken. Leider habe er selbst den Kaiser nicht nach Phry-
gien begleiten können, da ihn eine Krankheit fesselte. Der Prediger bringt 
im Schlußsatze das übliche Polychronion auf die Herrscher und Segens-
wünsche für die Gläubigen. 

Die Chronologie der Homilie erhellt aus der Erwähnung der Ereig-
nisse von Dorylaion (1175). Da Kaiser Manuel nach der Schlacht von 
Myriokephalon (Sept. 1176) die Festung räumen mußte, ergibt sich als 
Datum der Fastenpredigt der Februar des Jahres 1176.1 

' Ähnlich A. Kazdan, Neizdannye socinenija 3 3 7 f . und 3 4 4 ( = ders., Studies 128): An-
fang 1176. 
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Γ 

,Desselben These, daß es unmöglich ist für jemand, gleichzeitig Freund-
schaft mit Menschen zu pflegen, die sich nicht verstehen.' — 

Das dritte hier erstmals edierte Stück steht in der berühmten Tradi-
tion der Reflexionen zum Thema Freundschaft. Nach Ausweis der Über-
schrift will die Studie als These begriffen werden und beansprucht damit 
höhere und ernstere Ziele im Unterschied zu einer blanken rhetorischen 
Übung (γύμνασμα). 

Die vornehmsten Gewährsmänner sind für unseren Autor bei seinen 
Darlegungen vorab heidnische alte Philosophen, insbesondere Piaton 
und der in der Schrift vielbemühte Aristoteles. Eigentümlicherweise 
bleibt Theophrasts Traktat über die Charaktere offensichtlich völlig un-
berührt. 

Es sei unmöglich, daß sich ein Freund aus den Konflikten innerhalb 
seines Freundeskreises heraushalte. Denn Freundschaft setze uneinge-
schränkte gegenseitige Zuwendung voraus. Wie bei einer Waage bedürfe 
es des Gegengewichts, erfordere die Freundschaft volle Erwiderung (άνά-
καμψίξ). Deshalb sei wahre Freundschaft nur direkt zwischen zwei Men-
schen denkbar, nicht jedoch sozusagen im ,Dreieck'. 

Für die Chronologie des Traktats läßt sich aus der Schrift keinerlei 
sicherer Anhaltspunkt gewinnen. Jedoch nennt Eustathios sich einmal 
indirekt γέρων (S. 53, Ζ. 71), und daher dürfte die Abhandlung auf jeden 
Fall in seine späte Lebenszeit anzusetzen sein. 
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Δ 

,Schrift des Eustathios von Thessalonike, der sich wegen der mangelnden An-
teilnahme des Kirchenvolkes am Gebet zum Jahresbeginn grämte.' — 

Die Schrift entstand1 am Tage nach ,Neujahr' eines uns nicht bekann-
ten Jahres. Der Oberhirte beklagt sich bitter über die mangelnde Anteil-
nahme seiner Diözesanen am liturgischen Geschehen. Er nennt Thessalo-
nike ausdrücklich als seinen Wirkungskreis2 . Für alle anderen Nichtig-
keiten des Lebens habe man Zeit, nicht für die Kirche. Einer seiner geist-
lichen Freunde, aus der Hauptstadt zu Besuch, habe ihn darob getadelt. 
Auch ein ehemaliger Schüler, der jetzt in Athen lebe, habe Kritik an 
diesen Zuständen geübt3 . 

Eustathios erinnert die Gläubigen an die rege Anteilnahme der alten 
Römer an den Neujahrsfeierlichkeiten. Der Jahresanfang sei ein wichti-
ger Einschnitt und der Beginn eines bedeutenden Abschnitts im Leben 
eines jeden. Freilich sei die Bitte des „Kyrie eleison" ein herbes litur-
gisches Gebet. Die Musik verbotener lärmender Instrumente könnte 
sicherlich das Gotteshaus besser füllen. Er erwähnt die in Konstantinopel 
üblichen Strafen für jene, welche den kirchlichen Veranstaltungen fern-
blieben. Lehne man ähnliche Ahndungen in Thessalonike ab, so müsse 
er doch an die von Seiten Gottes zu befürchtenden Strafen für religiöse 
Gleichgültigkeit erinnern. 

Die Chronologie der Rede ist mit dem Episkopat des Eustathios auf 
die Zeit ab Anfang 1175 eingegrenzt (terminus ante quem non ist der 
2. September des erwähnten Jahres). Falls der Besucher aus Athen, einer 
seiner ehemaligen Schüler, der Bischof Michael Choniates war, ließe sich 
der zeitliche Spielraum mit Rücksicht auf den uns bekannten Amtsbe-
ginn dieses Prälaten noch enger auf die Zeit ab 1182 einschränken4 . 

1 V g l . S . 5 5 , Z . 1 0 X 3 É S . 

2 Vgl. S. 56 , Z . 51 την Θετταλικήν ταύτην. 
3 Wohl Michael Choniates, der dortige Bischof. 
4 Kazdan, Neizdannye socinenija 338 f. und 3 4 4 ( = ders., Studies 140) teilt unsere An-

sicht, daß Eustathios auf Michael Choniates anspielt und datiert ,nach 1182 ' . 
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E 

,Desselben Betrachtung zum „Herr, erbarme Dich" in Form zweier Steg-
reiffragen verfaßt, veranlaßt durch einen „grundlos Streitsüchtigen" — 

Die Schrift des Eustathios zum „Kyrie eleison" stellt umfangmäßig 
wohl die ausführlichste philologische Interpretation eines einzigen Pas-
sus dar. Nach der Überschrift rechnet sie zum literarischen Genos der 
Schedographie. Ihre strenge Gliederung in zwei Abschnitte entnehmen 
wir ebenfalls dem erwähnten kommentierenden Titel. 

Eingangs spricht er von einer Gesandtschaft des römischen Kirchen-
stuhls nach Griechenland, zweifellos in Sachen „Union". Dabei kann es 
sich nur um die Gesandtschaft des Jahres 1154 gehandelt haben, mit 
welcher Erzbischof Basileios von Thessalonike eine Disputation führte. 
Denn Eustathios spricht ausdrücklich von einem Erzbischof dieser Me-
tropole. 

Das Eleison sei seiner grammatischen Form nach ein Imperativ (προσ-
τακτικού), dem Sinne nach jedoch ein Wunsch (εύκτικόν). In dreifacher 
Zergliederung des Begriffs „Mitleid" versucht der Verfasser den Gedan-
kengehalt dieses Wortes zu erfassen. Dann stellt der Autor die Frage 
nach dem Adressaten des „Kyrie eleison". Der Herr werde um Erbarmen 
für alle Menschen angefleht. Das „Kyrie eleison" sei eine kurze Bitte und 
dennoch reich an innerem Gehalt. Eustathios nennt sie ,,σφραγίς εύχών", 
„Siegel der Gebete". Es sei aber auch eine Aufforderung zur Demut des 
Menschen als eines Knechts gegenüber Gott, seinem Herrn und Richter. 
Eustathios betont dann den Unterschied der Begriffe κύριος und δεσπό-
της. Ersterem komme der höhere Rang zu. Das Wort δεσπότης wird 
nach einer verbreiteten Theorie (vgl. Etymologicum Magnum u. a.) als 
„o δέος ποιών" erklärt. Die vox δεσπότης flöße Furcht ein. Der Begriff 
κύριος sei ein froherer. Sein Bedeutungsgehalt wird als ,,ό κΰρος δούς" 
gedeutet. 

Dem Begriffe „Erbarmen" inhäriere nicht zuletzt das Abwenden von 
Unheil. Schon die heidnischen Griechen hätten das Mitleid als „himmli-
sches Gut" betrachtet und ihm einen Altar errichtet. Es sei die Quelle 
der Wohltätigkeit, der Gefährte der Philanthropia. Der Verfasser geht 
dann auf das Synonym von έλεεΐν, auf die vox οίκτείρειν ein, und stellt 
den nämlichen Bedeutungsgehalt fest. Der weitere Gedankengang ver-
liert sich vorübergehend in ausschließlich philologische Spekulationen zu 
Wortbildung, Semasiologie und Etymologie der Sippe ελεος. 

Eustathios wendet sich sodann dem Sinnesgehalt der vox κύριος zu 
und differenziert hiervon die Bedeutung der spätgriechischen Kurzform 
κΟρις. Der Autor behandelt kurz Weiterbildungen vom Stamm έλε- und 
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erörtert die Genusparallelen ò und τό ελεος unter Heranziehung gleichge-
arteter Doppelformen. 

Die Bitte des „Kyrie eleison" kenne ein jeder und doch verstehe sie 
keiner. Jenes, weil sie kurz und gedanklich wohlgefaßt sei, dieses, weil 
die göttliche Allmacht und die Fülle ihres Erbarmens unbegreifbar 
bleibe. Eustathios vergleicht andere Bitten der Bibel mit dem „Herr, er-
barme Dich". Den umfangreichen Gedankengehalt des „Kyrie eleison" 
erläutert der Autor aus Beispielen. 

Die Schrift ist, wie schon eingangs angedeutet, charakterisiert als Re-
ferat, als schriftliche Wiedergabe eines vorausgehenden Streitgesprächs. 
Später habe dann einer seiner Zuhörer den Traktat des ,Hypertimos' 
(d. h. Michael Psellos) zum gleichen Thema zu bringen und zu verlesen 
gebeten (ed. P. Gautier, Michaelis Pselli Theologica, vol. I, Lpz. 1989, 
dort als Nr. 13 der theologischen Schriften publiziert). 

Eustathios betont abschließend bescheiden, daß der Vergleich zwi-
schen beiden Schriften seine eigene Leistung in den Schatten stelle. 
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s 

,Rede auf seine Heiligkeit, den „ökumenischen" Patriarchen Michael An-
chialu, verlesen am Feste des Gedächtnisses des gerechten Lazarus, an 
welchem die Rhetoren nach herrschendem Brauche im Patriarchat 

vortragen.' — 

Der Redner versucht zunächst die captatio benevolentiae seines Publi-
kums, indem er auf seine schwierige Aufgabe verweist: eine „edle" Rede 
vor erlauchten Zuhörern bedürfe sorgfältiger Vorbereitung; er jedoch 
habe nur wenige Tage für die Abfassung zur Verfügung gehabt. 

Die Abkunft des Patriarchen hätten andere vor ihm bereits gerühmt. 
Eustathios berührt statt dessen die Karriere Michaels. Er schildert die 
Jugend des Gefeierten, der seine Lehrer an Wissen übertroffen habe. 
Dann sei er (als Diakon) in den Dienst an der Hagia Sophia eingetreten 
und habe dort rasch Stufe um Stufe in der Rangordnung erklommen. 
Daneben sei er auch für den Kaiserhof tätig geworden. Der Redner preist 
das erfolgreiche Wirken des Patriarchen als Lehrer. Blitzartig habe er 
alle Zusammenhänge erkannt, wie der Autor dies selber als Sekretär des 
patriarchalen Archivs erfahren konnte. Einmal habe der Kirchenfürst in 
einem Rechtsstreit um einen Weingarten zugunsten eines Klosters per-
sönlich eingegriffen. Diese Affäre ist uns aus anderen Quellen offensicht-
lich nicht bekannt. Eustathios habe damals den Auftrag erhalten, das 
kunstvolle Diktat des Patriarchen festzuhalten. Es sei unmöglich gewesen 
— trotz aller Abkürzungen —, der Schnelligkeit seines Vortrags mit der 
Feder zu folgen. Prooimion wie Verfügungsteil der Urkunde habe der 
Patriarch aus dem Stegreif vollendet formuliert. 

Nach dem darauffolgenden Zusammenhang bekleidete Michael zuvor 
u. a. das Amt des Protekdikos an der Patriarchalkirche, wurde dann 
Kleriker am Kaiserhof im Range eines Diakons, welcher den Schriftver-
kehr zwischen Hof und Patriarchat zu besorgen hatte (παλατινός1). 
Dann sei der spätere Patriarch noch einmal in das Amt eines Protekdikos 
zurückgekehrt, ehe er, inzwischen mit dem Prädikat ύπέρτιμος ausge-
zeichnet, zu der hohen Würde eines ύπατος τ ω ν φιλοσόφων aufstieg, 
wobei diese Aufgabe zugleich mit der Arbeit eines διδάσκαλος τοΰ ευαγ-
γελίου verknüpft war. Als Michael dann Patriarch geworden sei, habe 
er den Redner des Vortrags mit ράβδος und βακτηρία (dem Hirtenstab) 
(d. h. mit dem Bischofsamte) ausgezeichnet. Diesem Exkurs schließt der 
Redner den Katalog der Tugenden Michaels an. Die Weisheit des Gefei-

1 Vgl. zu dem Amte Beck, Kirche 116. 
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erten zeige sich u. a. darin, daß er es war, der das Wirken des ύπατος 
των φιλοσόφων, nachdem diese Würde lange unbesetzt geblieben war, 
zu neuem Leben erweckte. Schon zuvor habe Michael erfolgreich das 
Kollegium der Sekretäre des Patriarchatsarchivs geleitet (wohl als Primi-
kerios der Notare, da das Amt des Chartophylax kaum dem des Archi-
diakons voraufging) und habe danach als der erste unter den Diakonen 
der Hagia Sophia (Archidiakon) fungiert. 

Wie aus keiner anderen Quelle erfahren wir aus dem vorliegenden 
Enkomion in allen Einzelheiten von der Karriere des Prälaten. Groß sei 
sein Verdienst auch um die Schlichtung Jenes dogmatischen Streits' (ge-
meint sind die Vorgänge vor und während der Synode von 1166). Mi-
chael sei damals dem Patriarchen Lukas maßgeblich beteiligt zur Seite 
gestanden. Der Kaiser selber sei dabei Zeuge des dogmatischen Sieges 
Michaels geworden. Dann hätten die Wogen neuer Stürme die Kirche 
abermals bedroht, doch habe der Kaiser persönlich eingegriffen und das 
„Kirchenschiff" gerettet2. 

Als man nach dem Tode des Patriarchen Lukas zur Wahl eines neuen 
Oberhirten schritt, habe es viele Bewerber gegeben, doch kam allein Mi-
chael für den Kaiser in Betracht. Aber auch Klerus und Volk wünschten 
seine Wahl. Auf den neuen Patriarchen von Konstantinopel seien schon 
bald Streitigkeiten um die christliche Lehre zugekommen: der Bischof 
Konstantin von Korfu und der Mönch Johannes Eirenikos hätten irrige 
Thesen über den Satz ό πατήρ μου μείζων μού έστιν verbreitet. Michael 
sei ihnen entschieden entgegengetreten und habe sie aus der Kirche ent-
fernt. Gegenüber ihrer irregeführten Anhängerschaft habe er hingegen 
Milde walten lassen. 

Der Redner fordert sein Publikum auf, miteinzustimmen in den Preis 
Michaels. Vieles gäbe es noch über ihn zu sagen, doch sei dafür jetzt 
nicht mehr Zeit : Man denke nur an dessen vorbildliche Milde, an seinen 
Glaubenseifer. Auch müßte man seiner Glaubensentscheidung zum Pro-
blem der Sünde3 breiteres Lob widmen oder auch seinen Zuwendungen 
an die Kirche. Keinesfalls wolle der Redner den Kaiser und seinen Sohn, 
Alexios, in seinem Preislied übergehen. Aus zeitlichen Gründen müsse 
dies jedoch Gegenstand eines anderen Vortrage bleiben. Möge der Patri-
arch seine Elogen gnädig annehmen; er sei schon betagt und wisse den 
Höhepunkt auch der rednerischen Tätigkeit bereits hinter sich. Eusta-
thios wünscht dem Kirchenfürsten abschließend langes, segensreiches 
Wirken. 

2 Vermutlich die im weiteren erwähnte Affäre Konstantin von Korfu und Johannes Eire-
nikos; nicht bei Dölger, Regesten. 

3 Vermutlich Grumel, Reg. n. 1122. 
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Die Chronologie der Rede ergibt sich einerseits aus der Erwähnung 
des Bischofsamts des Eustathios (ράβδος και βακτηρία): dieser wurde im 
Jahre 1174 Kandidat für den Stuhl von Myra4 , bald darauf jedoch nach 
Thessalonike transferiert, sowie andererseits aus dem uns bekannten 
Todesdatum des Patriarchen Michael (März 1178), so daß die Rede in 
die Zeit zwischen 1174 und Anfang 1178 fällt5. 

4 Vgl. Dölger, Regesten n. 1518 . 
5 Kazdan, Neizdannye socinenija 3 3 9 ( = ders., Studies 122) übersieht bei seinem Datie-

rungsversuch (28. M ä r z 1170) , daß Eustathios, wie oben bemerkt, zum Zeitpunkt des 
Vortrage bereits Bischof war. 
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Ζ 

,Desselben Rede auf den „ökumenischen" Patriarchen 
Michael (sc. Anchialu).' — 

Der Rhetor apostrophiert eingangs sein Publikum, d. h. den hohen 
Klerus der Patriarchalkirche von Konstantinopel und die übrige geistige 
Elite der Hauptstadt und erörtert die rhetorischen Gebräuche seiner 
Zeit. Er will sich nach seinen eigenen Worten dafür entschuldigen, daß 
er schon nach kurzer Zeit gegen allen Usus abermals vor seinen Zuhö-
rern eine Lobrede auf den Patriarchen habe vortragen wollen. Jetzt aber, 
nach Ablauf eines vollen Jahres, sei er dazu in jedem Falle berechtigt. 

Der Redner entledigt sich im weiteren zunächst der „Pflicht", der 
augenblicklichen Taten des Kaisers (Manuel I.) zu gedenken. 

Nahezu der gesamte nachfolgende Gedankengang der Rede rankt sich 
um Begriffe, welche Eustathios den Kapiteln 28 — 36 des alttestament-
lichen Exodus entnimmt: sein Preis des Patriarchen bedient sich in dem 
vorliegend besprochenen Vortrag weit ausholend der Bezeichnungen des 
hohepriesterlichen Gewandes, wie Gott es Moses auf dem Berge Sinai 
als verbindliche Gewandung für das liturgische Geschehen benannte. Die 
κίδαρις, die έπωμίδες, άσπιδίσκαι, μνημοσύνου λίθοι, das χρυσού πέτα-
λον und viele andere Begriffe werden erklärt. Dazwischen wird gleich-
sam wie ein tragendes Gerüst fachwerkartig die Huldigung des Kirchen-
fürsten eingewebt; in breiten Worten wird seiner Wohltätigkeit gedacht; 
als Gegengabe für sie habe er vom Himmel die κίδαρις empfangen. Sie 
läßt der Vortragende allegorisierend zur Himmelsleiter für den Kirchen-
fürsten werden, welche ihn zu himmlischen Höhen emportrage. In ihr 
erblickt der Redner aber auch ein Symbol der Weisheit des Patriarchen. 
Ähnlich werden die έπωμίδεξ allegorisch als λόγος (θεωρία) und πράξις 
gedeutet. Die άσπιδίσκαι werden für den Rhetor ein Gleichnis des 
Kampfes für Gott, wobei Eustathios an die Auseinandersetzungen um 
das Dogma ό π α τ ή ρ μου μείζων μού εστίν denkt. Die μνημοσύνου λίθοι 
werden als Symbol der Zwölfzahl der Söhne Israels gedeutet, sowie der 
Apostel Christi. 

Der Redner kommt dann in einem Exkurs auf die jüngsten militäri-
schen Unternehmungen des Kaisers zu sprechen. Wie die ethnische Be-
zeichnung Παίονες verrät, geht es um die Ungarnfeldzüge in den sechzi-
ger Jahren des 12. Jh. Mit dem nachfolgend erwähnten „parthischen" 
Krieg kann nur der Feldzug gegen Armenien gemeint sein. Im weiteren 
berührt Eustathios die Kämpfe wider die aufrührerischen Serben. Die 
anschließenden Passagen setzen die Geburt des Sohnes Kaiser Ma-
nuels I., Alexios II. Komnenos, (1169) voraus; der Redner prophezeit 
dem kaiserlichen Sprößling gleich dem Vater eine tatenreiche Laufbahn 
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und rühmt an dem Prinzen die ersten Beweise seiner körperlichen Tüch-
tigkeit. 

Dann kehrt der Redner zur Person des Patriarchen Michael zurück. 
An ihm lobt er Verstand und durchdachtes Handeln. Wieder sind es 
die Begriffe des „Exodus", an welche der Rhetor seinen Gedankengang 
anschließt (γλύμμα σφραγΐδος, die schon erwähnten λίθοι μνημοσύνου 
u. a.). Eustathios preist den Gefeierten als „guten Hirten" und rühmt 
seine Verdienste um einen dogmatischen Ausgleich mit der armenischen 
Kirche. Breiten Raum nimmt die Charakterisierung des Patriarchen als 
„Seelenarzt" ein. Dann kehrt der Gedankengang zu den λίθοι μνημο-
σύνου des Exodus zurück. Mit dem Begriff „Stein" verbindet der Redner 
allegorisierende Assoziationen aus dem Erzählungsschatz des Alten Te-
staments. Die Mitra des Patriarchen wird als Kopfschmuck, in welchem 
Gott selber wohnt, gedeutet, der ihm bei allem Wirken voranleuchte. 
Der Hyazinth in der Mitra ist für den Redner das Symbol des Himmels. 

Eustathios kommt auf den Werdegang des Kirchenfürsten zu spre-
chen: sein Wirken als Diakon in der Hauptstadt. Schon bald sei der 
damalige Patriarch Konstantinopels auf die Fähigkeiten Michaels auf-
merksam geworden. Einmal habe an einem hohen Marienfeste ein Predi-
ger gefehlt. Die Wahl sei auf Michael gefallen, und dieser habe sich der 
gestellten Aufgabe einer Stegreifpredigt vor dem Volke glänzend ent-
ledigt. Gleichsam von göttlicher Inspiration seien seine Worte damals 
getragen worden. Von nah und fern, aus dem In- und Ausland, kämen 
mittlerweile die Menschen, um den Patriarchen persönlich zu sehen. 

Der Redner wird nicht müde, die σοφία des Kirchenfürsten zu rüh-
men. Die alttestamentlichen κροσσοί und κόσυμβοι des Exodus werden 
als Schmuck der Weisheit gedeutet. Eustathios hebt den ebenso kunstvol-
len wie zugleich sachgerechten Tenor der schriftlichen Äußerungen des 
Prälaten hervor. Getreu den literarischen Gesetzen des Enkomions wird 
neben den geistigen άρεταί der Katalog seiner körperlichen Vorzüge ab-
gehandelt (das in ihm wohnende „innere Licht" wirft seine Strahlen nach 
außen, Honig fließt von seinen Lippen u. a. m.). Wieder kehrt dann der 
Gedankenlauf zu den λογείου λίθοι der Septuaginta zurück. Der Karneol 
wird als Interpret der göttlichen Geheimnisse, der Smaragd als Symbol 
der Weisheit, der άνθραξ (Karfunkel bzw. Rubin) als Gleichnis der Wahr-
heit, der Saphir als Symbol reinen und gottgefälligen Lebens erklärt. Der 
Jaspis wird zum Gleichnis der göttlichen Vorsehung, der Amethyst zum 
Symbol der Enthaltsamkeit und Selbstbeherrschung. Den Beryll und 
Topas erwähnt der Rhetor hingegen nur beiläufig (vgl. Exodus 28). 

Der Redner hingegen geht dann auf die alttestamentlichen Begriffe 
λώμα, κώδωνες und ροΐσκοι, auch sie Bestandteile der hohepriesterlichen 
Gewandung, über, welche abermals vielfältige symbolische Deutung er-
fahren. 
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Der Schlußabschnitt des Enkomions gipfelt in der Bezeichnung des 
Patriarchen als φυτόν ούράνιον, wobei sich Eustathios auf einen Aus-
spruch Piatons stützt. Eustathios führt einen kurzen Seitenhieb auf die 
rednerische Konkurrenz, um dann eine διδασκαλία.des Patriarchen rüh-
mend zu analysieren, die dieser kurze Zeit zuvor vorgetragen hatte. Er 
lobt daran inhaltliche Tiefe und Klarheit. 

Die Chronologie des Vortrags gründet sich auf die Aussage des Red-
ners (S. 117,4sqq.), daß der Thronfolger Alexios (II.) im Gegensatz zu 
den Kindern der persischen Könige bereits vor Ablauf der ττεντετηρία 
Heldentaten vollbrachte. Dies deutet darauf hin, daß unsere Rede vor 
dem September 1174 abgefaßt wurde, da Alexios II. im September 1169 
geboren wurde. Von den Ereignissen des Jahres 1176 (Myriokephalon) 
und späteren Vorgängen ist nirgends die Rede. Wir können deshalb kei-
nesfalls der Ansicht von Α. P. Kazdan1 zustimmen, daß Eustathios diese 
Rede am Feste des hl. Lazarus, dem 16. April des Jahres 1177, im Pa-
triarchat vorgetragen habe. Auch für die Vermutung von V. Laurent2 , 
daß der Vortrag 1171 gehalten wurde, fehlt eine hinreichende Begrün-
dung. 

1 Neizdannye socinenija 341 und 344; ders., Vizantijskij publicist 96 (= ders., Studies 
127). 

2 Diet, d'hist. et de géogr. eccl., Bd. 16, Sp. 37. 
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H 

,Rede desselben auf den inzwischen verstorbenen Logotheten τοϋ δρό-
μου Michael Hagiotheodorites1.' — 

In ihm verehrt Eustathios einen hervorragenden Lehrer der Rhetorik 
zur Zeit seiner Jugend in der byzantinischen Kaiserstadt. Seiner Her-
kunft zu gedenken, erscheint Eustathios überflüssig. Es genüge, darauf 
hinzuweisen, daß er am Kaiserhofe ein- und ausging. Er erwähnt kurz 
die Brüder des Hagiotheodorites: Johannes habe es weit gebracht und 
die Gunst des Hofes genossen; zu hohem Ansehen sei auch sein „heili-
ger" Bruder (womit der Erzbischof Nikolaos Hagiotheodorites von 
Athen gemeint ist) gelangt. Letzerer habe den hochangesehenen Titel 
eines Hypertimos erworben. 

Daran schließt sich der übliche rhetorische Preis der Tugenden und 
Fähigkeiten des Michael Hagiotheodorites. Eustathios rühmt dabei be-
sonders die Wohltätigkeit und Gerechtigkeit des Gefeierten. Abschlie-
ßend wünscht der Redner ihm weiterhin alles irdische Glück und langes 
Leben. 

Da des Bischofs noch als Lebenden Erwähnung geschieht (er starb 
wahrscheinlich im Jahre 1175, vgl. oben S. 14*), fällt der Vortrag in die 
Zeit vor diesem Datum. Sollte die Nachricht des Theodoros Balsamon, 
daß Nikolaos Hagiotheodorites unter Patriarch Chariton Anstoß zu sei-
ner Synodalentscheidung in Sachen 'dritte Ehe' gegeben habe2, richtig 
sein, könnte dieser Ansatz auf die Zeitspanne von 1174/1175 präzisiert 
werden.3 

1 Eine eingehende rhetorische Analyse des Vortrags hat in jüngster Zeit P. A. Agapitos 
a. a. O. vorgelegt. 

2 Semeiom des Theodoros Balsamon, ed. A. Pavlov, Sinodal'noe postanovlenie Konstan-
tinopol'skago patriarcha Charitona (1177 —1178 g.) o tret 'em brake, redaktirovannoe 
Feodorom Bal'samonom, Viz. Vrem. 2 (1895) 506, 8 ff. 

3 Kazdan, Neizdannye socinenija 342 datiert auf ,1173 — 1178'. 
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Θ 

,Desselben Katechese, vorgetragen in Thessalonike.' — 

Der Prediger spricht eingangs von den „jüngsten Leiden", was auf per-
sönliche Unbill anspielen könnte. Hier redet der herbe Eustathios, wie wir 
ihn aus seiner Kritik am zeitgenössischen Mönchtum kennen. Als Fasten-
prediger begegnet uns der Verfasser auch in mehreren anderen Schriften1. 
Er wisse wohl, sagt Eustathios, daß das menschliche Ohr lieber dem Sai-
tenspiel lausche als herben Mahnungen. Der Heilungsprozeß der kranken 
Seele fordere jedoch eine Bereitschaft ähnlich der des Kranken, der zu bit-
terer Arznei greife. Nur so könne man zur άπάθεια und dann weiter bis 
hin zur höchsten Stufe der Vollkommenheit gelangen. 

Eindringlich warnt der Prediger vor der Unmäßigkeit des Speisens. 
Der Gläubige müsse durch die Läuterung reinigenden Feuers umgekehrt 
selber zum „Brote Gottes" werden. Möchten wir nicht einst als der ver-
fluchte Feigenbaum befunden werden, der seine Früchte nutzlos ver-
schwendete! Weitere Vergleiche in diesem Gedankenspiel ziehen die 
Weintraube, das Wachs der Biene, sowie die Nuß metaphorisch heran. 
Der Gläubige solle sein geläutertes Herz, seinen zerknirschten Geist Gott 
zum Opfer darbringen. Soweit wenige Ausschnitte aus der vorgetragenen 
reichen Palette christlicher Symbolik zum Thema. 

Magen und Bauch, erklärt der Prediger weiter, würden durch die Völle-
rei zum unersättlichen Schlund, den es zu verschließen gelte. Die Schwel-
gerei führe nicht nur schweren Schaden am eigenen Leibe herbei, sondern 
sei auch die Mutter vieler Verbrechen wider die Mitmenschen. Der Predi-
ger warnt die Gläubigen vor dem strafenden Richterstabe Gottes. 

Er erinnert seine Zuhörerschaft an die entsagungsvollen Unterneh-
mungen, denen sich der Kaiser augenblicklich im Kampf wider die 
Feinde trotz Winter und Kälte unterziehe und wünscht dem Herrscher 
Erholung von harten Strapazen und langes Leben, bis der im Purpyrge-
mach geborene Sohn Alexios zu Stärke herangereift sei. 

Mit dem Wunsche, daß Gott des Redners Wünsche erfüllen möge, 
endet die Rede, welche durch die Erwähnung des Sohnes Kaiser Ma-
nuels I., Alexios (geb. Sept. 1169), als noch relativ jungen Thronfolgers 
und die Nennung Thessalonikes als Vortragsort sich auf die Zeit zwi-
schen 1174 und 1180 datieren läßt. Sollte mit der Krankheit des Herr-
schers, von der Eustathios im Schlußabschnitt spricht, jenes Leiden ge-
meint sein, welchem Kaiser Manuel schließlich erlag, so ließe sich die 
Fastenhomilie sogar präzise auf Frühjahr 1180 ansetzen. 

1 Opuse. S. 1 - 7 . 6 1 - 7 5 . 7 6 - 8 8 . 1 2 5 - 1 4 0 ; in dieser Ausgabe S. 1 5 2 - 1 6 9 . 
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,Rede des Eustathios über die prunkvolle Volksbewirtung anläßlich der 
Hochzeit der kaiserlichen Kinder.' — 

Gemeint ist dabei die Doppelhochzeit im Jahre 1180 zwischen dem 
einzigen Sohne Kaiser Manuels I. Komnenos, Alexios, und der Tochter 
des französischen Königs Ludwig VII., Agnes, einerseits sowie zwischen 
der Kaisertochter Maria und Renier de Montferrat andererseits. Der 
Redner holt in einem kunstvoll angelegten Prooimion, das an den Vor-
spann feierlicher Kaiserdiplome erinnert, weit aus: nicht die ständige 
Bewegung der Seele mache den besonderen Vorzug des Menschen aus, 
sofern sie stets nur um die nämlichen Gedanken und Taten (ενεργήματα) 
kreise. Es komme auf den schöpferischen νους an, der das Beste hervor-
bringe und neben das Überkommene das Neue als Schmuck reihe. Darin 
erst werde der gottähnliche Wesenszug des Menschen greifbar. Solche 
Eigenschaften zeichneten in einzigartigem Maße den Kaiser aus, ihn, den 
nach dem Bilde Gottes Geprägten. Zu seinen früheren staunenswerten 
Taten geselle sich jetzt ein kaiserlicher Gnadenerweis zugunsten der Ar-
men und des Volkes, wenn der Herrscher sie zum Mahle geladen habe. 
Der Redner erinnert an das biblische Manna und die wunderbare Spei-
sung des Neuen Testaments (Mt. 15,29 — 39). Trotz der ungünstigen kal-
ten Witterung habe sich das Hippodrom mit Menschen gefüllt. Der Red-
ner erwähnt sodann die vielen anläßlich des Festes dort errichteten Ti-
sche, welche die überschäumende Fülle von Speisen zu tragen hatten. 
Dieses Fest sei ein gutes Omen für die kommende Herrschaft des Thron-
folgers und das Glück des ihm untergebenen Volkes. 

Seine Feinde pflege der Kaiser anders zu „bewirten": mit dem blutge-
tränkten Schwerte. Eustathios zieht einen Vergleich mit dem sagenum-
wobenen „Sonnentisch" Herodots. 

Trotz der unabsehbaren Menge sei das Massenmahl dank der umsich-
tigen Regie der kaiserlichen Hofbeamten in Würde und Ordnung abge-
laufen. Zu üppiger Speise habe sich auch der Wein reichlich gesellt; der 
Trank des Dionysos sei in wahren Strömen geflossen. Gleichwohl sei 
es nirgends zu zügelloser Trunkenheit gekommen, sondern allenfalls zu 
Heiterkeit oder schallendem Lachen. Dieses Festmahl steche rühmlich 
ab von jenem, welches einst auf der Peloponnes stattgefunden haben 
soll, über welches der Mythograph Apollodor berichtet (Bibl. 3,8,1). Das 
jetzt abgelaufene aber verdiene es wahrlich, daß ein Bildhauer ihm ein 
Denkmal setze. 

Ein anderes, nämlich ein geistiges Mahl, habe der Kaiser seinem Volke 
erst unlängst geboten: seine theologische Erörterung zum Heilsgedanken 
der Heiligen Schrift. Er habe damit Licht in der Finsternis verbreitet, 
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wo andere trotz ihrer Augen blind geblieben seien. Diese undeutlichen 
Anspielungen lassen zunächst keinerlei sichere Identifizierung des kaiser-
lichen Dekrets zu. Möglich wird aber dann eine Gleichsetzung durch 
einen nachfolgenden Passus, welchem zufolge der Kaiser seine Entschei-
dung in Stein hauen ließ. Davon wissen wir nur im Falle des Konzils des 
Jahres 11661. 

Es bedürfe nicht der Mittel der Alten, dieses Ereignis in den Himmel 
zu erheben. Der quasi elysische Charakter des Festes spreche für sich. 
Zum Dank der Armen geselle sich des Rhetors Flehen nach ebenso rei-
cher Gegengabe Gottes für die Kaiser. Der Redner beschließt seinen Vor-
trag mit den besten Wünschen für den Fortbestand der Dynastie2. 

1 Vgl. dazu C. Mango, The Conciliar Edict of 1166, Dumbarton Oaks Papers 17 (1963) 
315—330, der die Reste der Inschrift in Istanbul wiederentdeckte und erstmals eine 
kritische Edition ihres Wortlauts unterbreitete. 

2 Diese Rede wurde inzwischen von I. D. Polemis a. a. O. im J. 1994 erstmals ediert 
(vgl. oben S. 2, A. 4). 
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Κ 

,Desselben Rede auf den Kaiser Manuel Komnenos.' — 

Der Redner beginnt seine Ausführungen mit einer verkleideten capta-
tio benevolentiae, die sich vor dem möglichen Vorwurf einer Kritik am 
Kaiser a priori schützt: nicht Kritik am Herrscher wolle er üben, wenn 
er dem Kaiser nach den Strapazen zahlreicher Feldzüge zu einem Leben 
in mehr Ruhe rate, vielmehr gehe es um die Gesundheit des Herrschers, 
der nicht aus Stein, sondern gleich anderen Erdenkindern aus Fleisch 
und Knochen zu einem zerbrechlichen Gefäß geformt sei. Zu seinen mili-
tärischen Aufgaben gesellten sich die Sorge um das Innere des Staates, 
um die Wirtschaft, um die Fülle der Bittsteller und die Verantwortung 
für die Rechtgläubigkeit der Kirche. Im weiteren sieht Eustathios in der 
Person des Kaisers den Katalog der Herrschertugenden verwirklicht und 
kehrt dann zu der Mahnung an den Fürsten, sich mehr seiner Gesundheit 
zuzuwenden, zurück. Der Redner knüpft hieran Worte auf den Thronfol-
ger Alexios II., der schon jetzt im Kindesalter seinem Vater im Mannes-
mut nacheifere. Eine erst überstandene Krankheit gebe den Besorgnissen 
um den Herrscher konkreten Anlaß, erklärt Eustathios und greift damit 
den Hauptgedanken seiner Ausführungen wieder auf. Der Sieger könne 
nunmehr nach seinem Erfolg über die Feinde innehalten und die Freude 
an seiner Gegenwart seinen Untertanen schenken, die sich einig sind in 
dem Wunsche nach einem langen Leben für den Herrscher. 

Diese Rede hat W. Regel auf das Jahr 1175 angesetzt, mit der Argu-
mentation, daß der Herrscher zum einen als allzeit siegreicher Kaiser 
tituliert werde, zum anderen Eustathios in der Überschrift bereits als 
Erzbischof von Thessalonike angesprochen sei. 

Die Frage der Datierung haben später erst V. Laurent und Α. P. Kaz-
dan wieder aufgenommen. Laurent1 rückt, wie einst Regel, unseren Vor-
trag ebenfalls in die Zeit nach den Kämpfen um Ancona (1173) in eine 
Ära des Friedens, als Eustathios vielleicht schon seine Metropole zuge-
sprochen war (frühestens 1174). Kazdan2 dagegen greift die Passagen 
der Ansprache, in denen von unaufhörlichen Angriffen der „Barbaren" 
die Rede ist, heraus und glaubt, daß diese Worte sich nur auf die Ära 
seldschukischen Vordringens in Kleinasien nach der Schlacht bei Myrio-
kephalon beziehen können. Nach ihm ist die Rede demzufolge nicht vor 
Ende 1176 anzusetzen. Soviel mag sicher sein, daß die beiden hier ange-
führten historischen Zusammenhänge einen annähernden terminus post 

1 Eustathe Sp. 37. 
2 Viz. publicist 95 (= ders., Studies 126). 
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quem bilden. Da mit hoher Wahrscheinlichkeit indes auch auf die 
schwere Krankheit des Potentaten am Ende seines Lebens angespielt ist 
(vgl. p. 188,42) , scheint es richtiger zu sein, das Enkomion in das Jahr 
1180 zu datieren. 
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Λ 

,Desselben Beispiel einer Begrüßungsansprache, als der ehrwürdigste Se-
bastos und Großhetaireiarch Johannes Dukas nach Thessalonike kam, 
um gegen Lependrenos eine Untersuchung durchzuführen gemäß gött-

lichem und kaiserlichem Befehl.' — 

Der Vortragende erinnert eingangs an eine in Thessalonike gehaltene 
Erstlingsrede zum Zeitpunkt der Übernahme seines Bischofsstuhls. Wie 
damals, so gilt auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Dank des Red-
ners dem Kaiser, der sich seit über einem Jahr im Feld befinde und den-
noch Zeit gefunden habe, einen Dignitär nach Thessalonike zu delegie-
ren, wo der Bevölkerung — offensichtlich durch einen kaiserlichen Be-
amten — Unrecht geschehen sei. Den Gesetzen der Rhetorik folgend 
schließt sich hieran ein Lobpreis des gleichsam wie ein Pfeil von kaiser-
licher Hand nach Saloniki entbotenen Großhetaireiarchen Johannes Du-
kas. Eustathios schildert dessen militärische Laufbahn, seine Siege in 
Kleinasien und an der Donau. Als rettender Schiedsrichter sei er gekom-
men, als Erforscher der Wahrheit, Finder der Gerechtigkeit, als prüfen-
des Auge, wofür ihm Thessalonike danke. Die Stadt heische aber von 
ihm auch Neuigkeiten über den Kaiser zu erfahren und über den jugend-
lichen Thronfolger, da Johannes Dukas doch an der Seite des Kaisers 
Tag und Nacht in Hunger und Durst ausgeharrt habe. Der Vortrag mün-
det in die Aufforderung an Volk und Klerus Salonikis, dem kaiserlichen 
Delegierten voll Freude zuzujubeln. 

Diese Ansprache wirft ein Schlaglicht auf einen innenpolitischen Zwi-
schenfall im Thessalonike des ausgehenden 12. Jahrhunderts, der bis 
heute einer schärferen Interpretation harrt. Nach dem Lemma der Rede 
erregte eine nicht näher bezeichnete Persönlichkeit Lependrenos den kai-
serlichen Unwillen. Zu seinem Verhör reiste der erwähnte Johannes Du-
kas eigens nach Saloniki. Die Ausführungen des Redners schildern die 
Empörung der Volksmenge über erlittenes Unrecht (vgl. p. 196, lin. 
37sq . : κατά της άδικίας). Dabei bleibt jedoch offen, ob Lependrenos 
etwa Steuerbeamter in Thessalonike war und zu Unrecht die Bevölke-
rung mit Abgaben bedrückte, oder ob er richterliche Funktionen miß-
brauchte. Ein Konflikt zwischen ihm und dem Bischof der Stadt, Eusta-
thios, wird unverhohlen artikuliert. Aus Saloniki scheint niemand ande-
rer als Eustathios selbst eine Petition an den Hof von Konstantinopel 
um Untersuchung der Vorfälle gerichtet zu haben. Regel verlegt zu Recht 
die Ansprache gleichfalls in die Regierungszeit Manuels I., auf dessen 
militärische Erfolge deutlich angespielt wird. Die angesprochenen Vor-
gänge setzen das bischöfliche Amt des Eustathios voraus, das dieser frü-
hestens im Jahre 1175, spätestens seit 1178 bekleidete (vgl. dazu oben, 
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p. 3* f.). Der deutliche Hinweis auf die Gesandtschaft des Dukas nach 
Jerusalem im Jahre 1177 (vgl. p. 198,17) liefert einen sicheren Zeitansatz 
post quem. Als terminus ante quem bleibt der zeitliche Spielraum bis 
zum Tode Kaiser Manuels I. im September 1180 offen. Auch Laurent1 

hält an diesem zeitlichen Rahmen fest. Die in der Rede erwähnten Feld-
züge in Italien, Ungarn und Serbien lassen eine genauere Festlegung nicht 
zu. 

1 Eustathe Sp. 37. 
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M 

,Desselben Rede auf den Kaiser Manuel Komnenos, als er noch Bischofs-
kandidat für die allerheiligste Kirche von Myra war.' — 

Die an Kaiser Manuel I. gerichtete Rede setzt ein mit dem enthusiasti-
schen Dank für den persönlichen Gunstbeweis, den Eustathios von Sei-
ten des Herrschers erfuhr. In allegorischen Gedankengängen beschreibt 
der Redner seine Designation zum Bischof von Myra; ihm verdanke er 
auch seine rednerische Karriere. Die Siege des Kaisers hätten dem Reich 
nunmehr eine neue Blüte geschenkt. Der Fürst habe die Seldschuken 
bezwungen und sie ins Landesinnere Kleinasiens zurückgedrängt, die 
Städte im Osten wieder aufbauen und befestigen lassen, die Straßen gesi-
chert. Auch auf europäischem Boden sei Ruhe eingekehrt. Die Serben 
hielten Frieden, die Ungarn seien niedergeworfen, die Venezianer mit 
ihren Anschlägen gescheitert, und die Auseinandersetzung mit den sizili-
schen Normannen habe eine Unterbrechung erfahren. Der Redner erin-
nert an das gigantische Manöver auf den Gewässern des Goldenen 
Horns, das mit einer gewaltigen byzantinischen Flotte übersät war. Sie 
demonstriere die Stärke des Kaisers auch zur See. Das politische Ansehen 
des Herrschers bekunde der Besuch des lateinischen Königs von Jerusa-
lem und die Anwesenheit des ungarischen Thronfolgers in Byzanz. 
Allenthalben hätten die Feldherrntaten des Kaisers Furcht erregt. Der 
Name des jungen Thronfolgers Alexios II. gibt dem Vortragenden Gele-
genheit, beiläufig des großen Kaisers Alexios I. zu gedenken. Selbst der 
Sultan von Ikonion sei nach Konstantinopel gekommen, um Kaiser Ma-
nuel seine Reverenz zu erweisen. Der Serbenkral habe die byzantinische 
Souveränität anerkannt, in der Erkenntnis, daß einem Leben im Schutze 
des Reiches höherer Wert zukomme als dem Risiko ständig gefährdeter 
Unabhängigkeit. Die gesamte Ökumene sei erfüllt von den Taten des 
Kaisers. Der Redner wendet sich sodann wieder seinem persönlichen 
Schicksal zu. Er schildert in reicher allegorischer Ausmalung, wie ihm 
durch kaiserliche Gnade der Stuhl von Myra zugesprochen wurde. Die 
nachfolgenden Abschnitte gelten den dogmatischen Bemühungen des 
Kaisers im Streit um die Definition des Wortes ό π α τ ή ρ μου μείζων μού 
εστί, der Gegenstand der Synode des Jahres 1166 war. Die Beschlüsse 
dieses Konzils hätten einen sichtbaren Niederschlag auf Marmortafeln 
in der Hagia Sophia gefunden1 . Eustathios wendet sich dann an den 
unter den Anwesenden weilenden Patriarchen von Konstantinopel, des-
sen Aufgabe an der Seite des Kaisers im Bereiche der Kirchenpolitik 

1 Edition durch C. Mango, The Conciliar Edict of 1166, Dumbarton Oaks Papers 17 
(1963) 3 1 5 - 3 3 0 . 
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definiert wird. Der Redner handelt sodann getreu den Gesetzen der rhe-
torischen Tradition den Katalog der Tugenden des Kaisers ab. Eustathios 
hebt die Bedeutung der jüngst sanktionierten theologischen Lehrsätze 
hervor, die auch für Andersgläubige von hervorragender Bedeutung 
seien. Wenn es den Rednern gemeinhin schwerfalle, sich zu schöner For-
mulierung durchzuringen, so sei auch darin der Kaiser überlegen, als 
vollendeter, müheloser Stilist, dessen Worte zugleich erfüllt seien von der 
Tiefe der Gedanken. Der Vortrag klingt aus in dem traditionellen, den 
Gesetzen der Rhetorik verpflichteten Wunsch der Untertanen, dem Poly-
chronion. 

Die nicht nur umfangmäßig, sondern auch dem geschichtlichen Ertrag 
nach bedeutsamste der hier veröffentlichten Reden ist im Gegensatz zu 
den übrigen Stücken zeitlich besser faßbar, insofern ihr Lemma sie in die 
Zeit, zu der Eustathios Kandidat für den bischöflichen Thron von Myra 
war, präzisiert. Regel hat sie demzufolge auf Ende 1174 datiert. Da zu-
dem der bischöfliche Patron von Myra, Nikolaos, in breitesten Worten 
erwähnt wird, pflichtet Regel der einst schon von Th. L. F. Tafel2 ge-
äußerten Ansicht bei, daß der Vortrag an einem 6. Dezember stattgefun-
den habe. Schwankte Tafel zwischen den Jahren 1174 und 1175, so prä-
zisiert Regel auf den 6. Dezember 1174 und auch Laurent3 stimmt die-
sem Ansatz zu. Kazdan4 betont demgegenüber, daß diese zeitliche Fixie-
rung lediglich als terminus ante quem non gelten kann. Nach ihm ist 
eine genauere chronologische Sicherheit nicht zu erreichen, es bleibe der 
Spielraum bis zum Jahre 1180. 

Der geschichtliche Ertrag dieses Vortrags scheint noch keineswegs voll 
ausgeschöpft. In ihm sind nicht nur die außenpolitischen Ereignisse des 
siebenten Dezenniums des zwölften Jahrhunderts angesprochen, sondern 
auch die berühmten dogmatischen Auseinandersetzungen der Zeit be-
rührt, die in den Synoden der sechziger Jahre ihren Niederschlag gefun-
den haben. Unter anderem wird uns hier auch der spätere Thronfolger 
Alexios II. vorgestellt und die Stellung des Patriarchen von Konstantino-
pel innerhalb der byzantinischen politischen Ideenwelt umschrieben. 
Speziell dieses Werk bildet aber auch seiner sprachlichen Form wegen ein 
großangelegtes Feuerwerk rhetorischer Kunst, das, getragen von einem 
starken persönlichen Engagement, um nicht zu sagen Enthusiasmus des 
Redners, zu einem Höhepunkt der rhetorischen Literatur des 12. Jahr-
hunderts gereift ist. 

2 De Thessalonica eiusque agro dissertatio geographica, Berlin 1839 , S. 4 3 2 . 
3 Eustathe Sp. 37. 
4 Viz. publicist 93 f. ( = ders., Studies 124). 
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Ν 

,Desselben Rede, verlesen vor dem Kaiser Manuel Komnenos.' — 

Der Redner beginnt seinen Vortrag mit einem Vergleich: wie einst 
Moses von dem Wunsch erfüllt gewesen sei, Gott zu schauen, so sehne 
er sich danach, den Kaiser sehen zu dürfen. Hieran knüpft Eustathios 
Worte über sein eigenes Schicksal. Von schwerer Krankheit genesen, 
habe man ihn gerufen, die Siege des Kaisers zu rühmen. Gleich der krei-
senden Sonne sei der Herrscher zurückgekehrt und verbreite sein Anblick 
Glück. Thessalonike habe ihn beauftragt, dem Herrscher zu huldigen. 
Der Kampf mit dem Feinde in Kleinasien ruhe. Der Krieg wider die 
Seldschuken, den einst Kaiser Alexios I. begonnen und Johannes II. fort-
geführt habe, sei nunmehr zum krönenden Abschluß gelangt. Neben dem 
äußeren Zwist habe auch der innere religiöse Hader ein Ende gefunden. 
Wiederum rühmt der Redner die Tugenden Kaiser Alexios I. Eustathios 
umschreibt die Aufgaben des Herrschers mit den Obliegenheiten des 
Steuermanns, der das Schiff sicher durch die brandenden Wogen führe. 
Er erinnert konkret an die jüngst überstandene Gefahr für das Reich, 
die Kaiser Manuel durch seinen Sieg am Mäander über die Turkmenen 
beseitigte, und verweist in diesem Zusammenhang auf seine früheren 
Reden. Anschaulich wird das Los der besiegten Turkmenen geschildert 
und ihrer Umsiedlung nach Thessalien gedacht. Der Redner erhofft nach 
dem neuen Sieg für das Reich die Zeit eines neuen Frühlings und frucht-
baren Sommers. Seine Worte klingen aus in das konventionelle Polychro-
nion. 

Regel verlegt das Enkomion wohl zu Recht ins Jahr 1178 oder wenig 
später, da in ihm von der blutigen Schlacht am Mäander gesprochen 
wird. Dieser Ansicht stimmen auch Laurent1 und Kazdan2 zu. 

1 Eustathe Sp. 37. 
2 Viz. publicist 95 ( = ders., Studies 126). 
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,Desselben Rede in der Art einer Ansprache bei der Landung eines Schif-
fes, vorgetragen anläßlich der Ankunft der königlichen Braut aus Frank-

reich in der Großen Stadt.' — 

Den festlichen Anlaß dieses Vortrages bildet die Ankunft der französi-
schen Prinzessin Agnes, Braut des Thronfolgers Alexios II., in Konstanti-
nopel. Nicht einmal die aufgehende Sonne könne in gleichem Maße den 
Blick auf sich ziehen, der nach dem Schönen suche, meint Eustathios, 
ehe er sich direkt an die Person des anwesenden Kaisers Manuel richtet. 
Er preist die angebahnte Verbindung zwischen dem französischen Kö-
nigshaus und dem Hofe von Byzanz als Ausdruck der kaiserlichen Spit-
zenstellung innerhalb der internationalen „Fürstenfamilie". Diese Fest-
stellung gibt dem Redner Gelegenheit, das Ansehen der kaiserlichen 
Krone bei den europäischen Völkern hervorzuheben. Eustathios skizziert 
die Fahrt der Prinzessin Agnes aus dem Westen über das Meer, erwähnt 
das genuesische Geleit und die Begeisterung in der Hauptstadt: ganz 
Konstantinopel sei auf den Beinen gewesen, um Agnes einen gebühren-
den Empfang zu bereiten. Der Redner schildert die erste Begegnung der 
Braut mit dem Prinzen Alexios. Dann wendet sich Eustathios direkt an 
den Bräutigam und verfolgt dessen bisheriges Leben, preist die an ihm 
schon jetzt sichtbaren Herrschertugenden und betont die auf ihn gerich-
teten Erwartungen für die bevorstehenden Jahre. Wiederum schließt der 
Vortrag mit dem üblichen Polychronion. 

Die Ansprache wurde schon von Regel in Hinblick auf die zeitlich ge-
nauer faßbare eheliche Verbindung zwischen dem byzantinischen und 
dem französischen Herrscherhaus sicherlich richtig auf das Jahr 1179 
angesetzt. Ihm pflichten Kazdan1 und Laurent2 bei. Die Hochzeit selbst 
fand bekanntlich erst im März des darauffolgenden Jahres statt. 

1 Viz. publicist 96 (= ders., Studies 126). 
2 Eustathe Sp. 37. 
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Inhalt und geschichtliche Aussage der edierten Schriften 41" ' 

O 

,Rede seiner Heiligkeit des Metropoliten von Thessalonike, Eustathios 
Kataphloros, auf den Kaiser Manuel Komnenos.' — 

Zu Anfang seines Vortrags vergleicht Eustathios den Herrscher in ei-
nem traditionellen Topos der byzantinischen Kaiserrhetorik mit Alexan-
der dem Großen. Der Redner bedauert, nicht Zeuge der Heldentaten des 
Kaisers draußen im Felde sein zu können. Er könne ihn nur im Glänze 
der Krone, des Goldes und der Edelsteine bestaunen, umringt von der 
gesamten bewohnten Welt, die ihm ihre Huldigung erweise. Sein Name 
verbreite überall Furcht, die Völker beeilten sich, sich ihm zu Füßen zu 
legen. Der Vortragende erinnert an die jüngsten Erfolge des Kaisers jen-
seits der Donau. Der Anblick der den Thron umrahmenden ausländi-
schen Gesandten läßt im Redner die Fortsetzung der römischen Tradition 
durch das byzantinische Kaiserreich wachwerden. Eustathios streift die 
jüngsten Siege in Kleinasien und im Westen, spricht dann den zweiten 
Kreuzzug kurz an, der damals schon weit zurücklag. Er stellt in diesem 
Zusammenhang Kaiser Manuel erneut Alexander dem Großen und dar-
über hinaus auch Caesar zur Seite, um dann auf die Ereignisse im italie-
nischen Ancona überzuleiten, dem damals einzig verbliebenen Stütz-
punkt byzantinischer Macht im Westen. Ruhm gebühre auch den Feld-
herrn des Kaisers, die bedeutenden Anteil an den letzten Erfolgen in 
Italien hätten. Auch von italienischer Seite sei den Byzantinern Hilfe 
zuteil geworden, namentlich von der Gräfin Aldruda di Bertinoro, die 
heldenhaft wie eine Amazone gekämpft habe. Die neuen Siege unterstri-
chen die Rolle des Kaisers als Oberherr der gesamten Welt. Der Redner 
wendet sich dann dem Thronfolger Alexios zu. Zwar sei er noch damit 
befaßt, den Bogen lediglich zur Übung zu spannen, doch erblicke die 
Welt in ihm schon jetzt die aufgehende Sonne. Seine Klugheit überrasche 
und übertreffe die eines Knaben bei weitem. Eustathios überschüttet den 
Prinzen mit Prädikaten aus dem Vokabular byzantinischen Herrscher-
preises, um sodann kurz die politische Rolle des Patriarchen von Kon-
stantinopel zu definieren. Die Schlußworte gelten wieder der Person Kai-
ser Manuels, den der Redner erneut mit Alexander dem Großen ver-
gleicht, wobei er dem Kaiser, gleich Alexander, nach heißen Schlachten 
Labung in Fluten kühlen Wassers wünscht. Auch diesmal steht am 
Schluß das bekannte Polychronion. 

Ein fester Anhaltspunkt für die zeitliche Einordnung der Rede ergibt sich 
aus der Erwähnung der Belagerung Anconas im J. 1173, die bis Mitte Ok-
tober dauerte. Regel denkt daher an einen Ansatz Anfang 1174. Laurent1 

1 Eustathe Sp. 37. 
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4 2 * Prolegomena 

schlägt 1173 als terminus post quem oder 1174 vor. Kazdan2 hält auch 
ein etwas späteres Datum für möglich, ohne jedoch einen konkreten 
Fixpunkt zu benennen. Eine genauere Datierung ist aus dem Enkomion 
selbst nicht zu gewinnen. 

2 Viz. publicist 95 = ders., Studies 125 f. 
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Inhalt und geschichtliche Aussage der edierten Schriften 43 ' 1 ' 

π 

,Gesuch des seligen Erzbischofs von Thessalonike, als er noch Diakon 
und Lehrer der Rhetoren war, an den Kaiser Manuel Komnenos 

im Auftrag der Stadt (sc. Konstantinopel), als diese unter 
Wassermangel litt.' — 

Die Hauptstadt ist mitten im Winter überraschend ohne Wasser. Eu-
stathios unterbreitet im Namen Konstantinopels ein Gesuch beim Kaiser, 
das sich an den literarischen Gesetzen der Supplik (Deesis) orientiert. 
Typisch ist u. a. die einleitende Wendung: Τολμηρά μεν ήμϊν ή δέησις ... 
συγγνωστέα πάντως ή τόλμα . . . 1 Die selbst im heißen Sommer ergiebi-
gen Wasser seien versiegt. Ägypten erleide ähnliches im Winter, dürfe 
aber auf die Nilschwemme des Frühjahrs hoffen. Der Bittsteller erfleht 
für das Volk in Anspielung auf einen Passus des alttestamentlichen Exo-
dus Wasser, das ohne Unterbrechung fließt. Er ist sicher, daß der Herr-
scher auch dieses Problem meistert, habe Manuel doch auch nach einem 
schlimmen Erdbeben mit gewaltiger Anstrengung den Wiederaufbau be-
wältigt. Eustathios bringt die wasserreichen „städtefreundlichen" Ströme 
Kydnos und Thymbris in Erinnerung. Die Petition malt diesen Vergleich 
nicht weiter aus, sicherlich nicht zuletzt deshalb, weil die Umgebung 
Konstantinopels keine Parallele für einen derartigen Gedankengang er-
laubte. Auch schlägt das Gesuch keine festumrissene Lösung vor, wie 
die Anlage eines langgestreckten Aquädukts oder einer großzügigen Zi-
sterne. Es endet ebenso formstreng und inhaltlich vage wie es begann, 
mit alttestamentlichen Zitaten. 

Da der zeitgenössische Geschichtsschreiber Kinnamos (6, 8; p. 275 ed. 
Bonn.) zum Jahre 1169 vom Bau einer Zisterne durch Manuel I. spricht, 
fällt unsere Petition mit hoher Wahrscheinlichkeit, wie bereits von Regel 
festgestellt, in den Winter des Jahres 1168. Die Überschrift vermerkt 
ausdrücklich, daß die Eingabe von Eustathios noch während seines Dia-
konats an der Hagia Sophia verfaßt wurde. Laurent2 pflichtet dem An-
satz Regels bei, Browning3 datiert auf 1169, Kazdan4 unterbreitet ledig-
lich ein Referat dieser gering differierenden Vorschläge. 

1 Z u den Formeln vgl. eingehend Stadtmüller, Michael Choniates 2 8 7 f. 
2 Eustathe Sp. 40. 
3 Patriarchal School 189. 
4 Viz. publicist 92 = ders., Studies 122. 
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Ρ 

,Des hochwürdigsten Erzbischofs von Thessalonike, Eustathios, Gesuch 
an den Patriarchen in folgender Angelegenheit...' — 

Der dem Gesuch zugrundeliegende Sachverhalt wird im Codex Esco-
rialensis durch eine Vorbemerkung ausführlich erläutert: Eustathios, un-
ter Patriarch Lukas Chrysoberges unter die Zahl der mit Pfründen be-
dachten Diakone der Hagia Sophia von Konstantinopel aufgerückt, wird 
unter dem nachfolgenden Patriarchen Michael III. zugunsten eines zeit-
weise vom Amt suspendierten, dann jedoch rehabilitierten Amtsbruders 
auf den zwölften Rang zurückversetzt. Die Petition setzt ein mit Be-
schwörungsformeln des Alten Testaments. In reicher allegorischer Aus-
führung beklagt der Bittsteller sein Mißgeschick: Wie einst über Rhodos 
sei über ihn eine goldene Wolke gebreitet worden. Doch nun hätte jäh 
das goldene Zeitalter des Kronos für ihn geendet. Sein Unglück über-
steige das des sagenhaften Tantalos und des berühmten Sophokleischen 
Philoktet. Eustathios vergleicht sich mit dem unglücklichen Odysseus 
und stellt seine Leiden neben die des mythischen Sisyphos im Hades. Ein 
Amtsbruder werde ihm zum „Stein des Anstoßes". Wie habe er solches 
verdient? Auch er sei gleich dem Patriarchen zu Verzeihung und Verges-
sen gestimmt. Aber weshalb müsse er unter diesem Verzeihen Schaden 
nehmen, habe er selbst sich doch nichts zuschulden kommen lassen? 
Indes vertraue er auf seinen obersten Vorgesetzten, der vermöge, über 
ihn Manna vom Himmel herabregnen zu lassen. Eustathios bittet den 
Patriarchen, ihn dem rehabilitierten Diakon gleichzustellen, und äußert 
seine Zuversicht, daß Patriarch Michael dieser Bitte entspricht. 

Die Petition fällt mit Sicherheit in die Amtszeit des Patriarchen 
Michael III. (Jan. 1170—März 1178) und vor Beginn des Episkopats des 
Eustathios in Thessalonike (frühestens 1174). Genauer läßt sie sich zeitlich 
nicht eingrenzen1. Die Schrift ist über das persönliche Schicksal des Eusta-
thios hinaus auch insofern von Interesse, als sie bezeugt, daß um diese Zeit 
einerseits lediglich die ersten zehn Diakonenstellen (von 60) ausreichend 
mit Pfründen ausgestattet waren, andererseits ein rehabilitierter Amts-
bruder des Eustathios als besoldeter Supernumerarius auf dem elften Platz 
des Wochendienstes an der Hagia Sophia fungierte2 . 

' Auch Kazdan, Neizdannye socinenija 3 3 5 f. ( = ders., Studies 1 2 2 f . ) gelangt zu keiner 
exakteren Datierung. 

2 Ausführlich dazu P. Wirth, Z u r Biographie des Eustathios von Thessalonike, Byzantion 
3 6 (1966) 2 6 0 — 2 6 2 ; Sp. Troianos , Ein Synodalakt Michael III. zum Begnadigungsrecht, 
Fontes Minores 6 (1984) 2 0 9 f. 
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PRINZIPIEN VORLIEGENDER E D I T I O N 

Die Bemerkungen im kritischen Apparat beschränken sich auf das 
unbedingt Notwendige, entsprechend dem Reglement des Corpus fon-
tium historiae byzantinae, d. h. bloße Akzentfehler oder Orthographica 
wie Άχιλεύξ statt Άχιλλεύς sind zur Entlastung und zwecks Konzentra-
tion auf schwerere Verstöße gegen die gängigen Formen unterlassen. Das 
Gleiche gilt auch für bedeutungslose itazistische Verschreibungen. Ande-
rerseits bemühten wir uns, auf Korrekturen im Text Aufmerksamkeit zu 
lenken, da diese hin und wieder für die Beurteilung der Textvorlage von 
Interesse sein könnten. 

Die Randscholien wurden nur insoweit im kritischen Apparat berück-
sichtigt, als sie zur Stelle eine eigene Aussage erbringen. Es sind deshalb 
Hinweise auf stereotyp wiederholtes σημειοΰ, eintöniges ώραΐον bzw. 
auf die vielen Obeliskoi am Rande unterlassen. Ganz allgemein ist fest-
zuhalten, daß bereits zur Entstehungszeit der Handschrift eine durchge-
hende rhetorische Kommentierung des Codex erfolgte, d. h. mit anderen 
Worten, daß das Manuskript für den Unterricht herangezogen wurde. 

Im ganzen gesehen ist weithin ein relativ guter Textbefund festzustel-
len. Größere Schwierigkeiten ergeben sich für einige Partien aus den 
Wasserschäden, welche die Handschrift beim Brande des Jahres 1671 
genommen hat. Wir sind uns der Subjektivität mancher Ergänzungsver-
suche bewußt; sie möchten eher als eine Hilfe für ein zusammenhängen-
des Textverständnis betrachtet sein und erheben nicht den Anspruch des 
Absoluten. 
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ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΙ 

Α 

Τοΰ αύτοΰ λόγος άναγνωσ3είς έξω της μεγαλώνυμου πόλεως Θεσσα-
λονίκης έν τ ω 3είω ναω τοΰ μυροβλύτου άγιου Νικολάου εττ' αύτη τη 

5 3ήκη του λειψάνου του έν άοιδίμω τη μνήμη πανιερωτάτου Ά3ηνών 
τοΰ ύπερτίμου, δτε εις την μεγαλόπολιν άνεκομίζετο· μικτός δέ ó λόγος 
και ούτε μονωδικός άκράτως (ού γαρ έπρεπε τό τοιοΰτον είδος εις άκέ-
ραιον ούτε τω κειμένω ούτε τ ω γράψαντι) και ουδέ προς έπιτάφιον έν-
τελώς διεσκευασμένος διά τό άμελέτητον, κεκραμένος δέ έξ άμφοΐν καί 

10 μονωδικώς μεν πα3αινόμενος, επιταφίου δέ νόμω εστίν αίς των πράξεων 
έλλαμπόμενος και τοΰτο μετά γοργότητος· εί δέ τινα και άλλα μεσολα-
βειται τ ω λόγω, μέ3οδος ιδία ταύτα τοΰ γράψαντος, χαίροντος τη ιδέα 
ταύτη ώς τά πολλά. 

Ταχύ μεν ήμΐν έπανήκεις, 3ειότατε άρχιερεΰ, ώς ούκ αν δέ τις εύξαιτο-

15 μήνες ούτοι καί ού συχνοί (τί δέ μοι λέγειν συχνούς, έν3α χ3ές που καί 
προ τρίτης, ειπείν καιριώτερον) καί ήμεΐς προεπέμπομεν τήν σήν όψιαί-
τερον καραδοκοΰντες έπάνοδον, σύ δέ προ ώρας φ3άνεις, τό έλπιζόμενον, 
καί ή των Θετταλών, ώς ούκ ή3ελεν, εχει σε γή· ού μετά των φίλων 
ονομάτων τοΰ έπισκοποΰντος, τοΰ έλεοΰντος, τοΰ πάν, δ τι δέοι, γινομέ-

20 νου απασιν άλλά ταύτα μέν άνω καί νοερώς έν 3εω, τά δέ κάτω καί 
προς αΐσ3ησιν ούχ' οια τά πρότερον ώ μοι τής παρούσης ούκ άγαπη-
τής 3έας· ώ μοι τοΰ άπευκταίου οράματος· προ[κέχυ]ται μέν ή πόλις έπί 
σέ καί άνακαλοΰνται τό σύνη3ες έκεΐνο καλόν, ούκ εχουσι δέ τό πο3ούμε-
νον, άμέλει καί εις δακρύων πλημμύραν κυμαίνονται ταραττόμενοι 3λί-

25 ψεως πνεύματι· τί ποτε ούτως έτάχυνας <ήμάς) λυπήσαι ό ταχύς εις 
ελεον; ώ γλυκεΐαι Ά3ήναι καί Υμηττός εκείνος ύμνούμενος, ού κατά τό 

4 âv τώ — Νικολάου: ad quod templum cf. Eust. opuse, p. 290,91 sq. 6 τοΰ ύπερτίμου: 
ad quem episcopum (Nicolaum Hagiotheodoritem) cf. V. Laurent, La liste épiscopale de 
la métropole d'Athènes, Mémorial Louis Petit, Bucarestii 1948, p. 286 — 288. 

19 1 Cor. 9,22 

22 ττροκέχυται supplevit Sideras 25 ante λυπήσαι lacunam statui et supplevi 
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4 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ττάλαι π[ο]τέ ύμέτερον τοΰτο μέλι τη Θετταλίδι προπέμπετε, άλλ' έλά3ετε 
τό γλυκύ μεταβαλόντες καί [πικ]ρίαν άκρατον κερασάμενοι· ό ήλιος έγνω 
την δύσιν αύτοΰ, άλλα ελκει νύκτα καί συγχέει τους βλέποντας' έδυς καί 

30 σύ, άρχιερωσύνης ήλιε, καί ιδού νύξ βαθεΐα συγχύσεως περί ήμάς καί 
συγκατέδυ τό φως ήμΐν των έπι σοι χρηστών ελπίδων, καί αυτό ουκ 
εστι με3' ήμών ώ κα3αρότητος άγαλμα, ώ σεμνοπρεπείας άφίδρυμα, ώ 
προς άκρίβειαν πραότητος άπεικόνισμα, ώ ελέου οΰ μόνον βωμός οΰδέ 
πηγή μόνον έννεάκρουνος καλόν προρρέουσα (ταϋτα δή τα πάλαι σεμνά 

35 της Αττικής), άλλά και λαμπρόν άρχεΐον καί άβυσσος θαλασσών, ώ 
λόγου μέγα δοχεΐον, όσος τε ή μας εις 3εόν συνάγει καί δσον αϊ πόλεις 
οΐκειουνται καί δι' ού φύσις φιλοσοφείται καί μάθησις επαινετή καταρτί-
ζεται· ώ τέμενος μεν σωφροσύνης, έγκρατείας δέ άσκητήριον, άνδρείας 
δέ τής κατά πνεύμα παγκράτιον καί συνόλως άρετής άπάσης ένθέου 

40 συγκρότημα· που ποτε τά τοιαύτα πάντα καλά συλλαβών πεπόρευσαι 
άφ' ήμών; ελπίδες ού τοιαΟται ούτε σέ ήμών άπέστησαν ούτε ήμάς έν-
ταύ3α κα3εστώτας έτρεφον, άλλ' ει'περ ην φωνήν άναλαβεΐν τόν τόπον 
τούτον, εμαρτύρατο άν τό τών ελπίδων εκείνων γλυκύ, αί δέ άλλως 
έξέπεσον είς ούκ εστίν όσον ειπείν τού ή μας πικραίνεσ3αι· τόπος μοι 

45 ούτος, έν ω κράμα πιών καινόν μνήσομαι είσαεί τού κεράσματος· πικρία 
μοι καί γλυκύτης, ενταύθα χρόνον μεν ούκ εις ενα, μακρόν γάρ τι διέλι-
πον, εις έν δ' ούν δμως συνεκεράσ3ησαν προεισέρρευσε μέν ή γλυκύτης, 
ή δέ πικρία με3ύστερος· έναγχος μέν μοι γή αύτη μέλι καί γάλα τήν σήν 
γλυκύτητα βρύουσα, σήμερον δε κλαυμάτων καί όδυρμοΰ- ώ μακαριώ-

50 τατε Ά3ηνών, ώ τής τών λόγων μητροπόλεως κοσμήτορ, ώ πάντιμον 
σοφίας άνά3ημα, ώ εύκλείας άπάσης ύπερ3εν καί άλη3ώς ύπέρτιμε· τό-
πος μέν τού προπόματος ούτος κ[αί] ήμάς έχει, αύτός δέ μοι τό τοιούτον 
κράμα έσκεύασας· έγλύκανας χ3ές τοις τε λόγοις άρτύων αύτούς εις || 
καλλιρρημοσύνην καί πει3ούς χάριτας, τ ω τε παρηγορώ καί μειλιχίω 

55 τού ή3ους ήδιστός μοι προσενεχ3είς, νύν δέ ούδέ άντιμετρείς τήν πικρίαν 
τ ω άμβροσίω έκείνω γλυκάσματι, άλλ' ύπερλιμνάζει τούτο τό ρεύμα καί 
κλύζει με· πολυωρεΐταί μοι τό κακόν καί ού τούτο μόνον προς λύπης, 
άλλ' δτι καί διά βίου παραμενεΐ· ώ γλυκείας εκείνης ήμέρας, κα3' ην σε 
ζώντα προέπεμπον, ώς καί είσαΰ3ις τοιούτον άποληψόμενος καί τού 

60 καλού με3έξων πλείονος· ώ πικροτάτης ταύτης, έν ή τών άγα3ών 
έψεύσ3ημεν, ήμεΐς δέ καί γράμμασιν έντεύ3εν έδεξιούμε3α καί τά φιλικά 

29 Ps. 103 ,19 31 locus communis 33 Paus. 1 ,17 ,1 ; Schol. Soph. O C 2 6 0 3 4 
Thuc. 2 ,15 ; cf. Hdt. 6 , 1 3 7 4 8 Ex . 3 ,8 et al. 

28 supplevi 52 supplevi 
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ΛΟΓΟΣ A 5 

σκιαΐς τοιαύταις ομιλιών ώσιούμεθα καί τ ώ τ ό π ω διεστηκότες έμηχανώ-
μεθα την ένωσιν τοις προσφθέγμασιν, τά δέ άλλως κενεμβατήσαντα 
εις ουδέν τέλος εσταλται- ώ δρόμος έκεΐνος εκ των καθ' ημάς έώων εις 

65 έσπερίαν δύσιν μετακλίνας τον αρχιερέα ήλιον. 

Άλλά τί μοι των τοιούτων ρημάτων τί δήττοτε τους λόγους γοεροΐς 
άναφύρω προσρήμασιν, ούτε τοΰ πράγματος δρών άξια καί τ ω κειμένω 
ποιών άποθύμια· εϊ γαρ καί μέσον το πάθος εχει με καί τοιαύτα λέγειν 
υποβάλλει, άλλ' αυτός ου φιλεΐ τοιούτων έπακροάσθαι τό χωρίον μεν 

70 άφείς της συγχύσεως, άπαναστάς δέ προς γαληναίαν κατάστασιν καί 
τοΰ κλαυ3μώνος άλλαξάμενος τό τρυφάν αιώνια' ώ τοίνυν εκείνου συν-
τόνου δρόμου, δι' ου τή ποθουμένη άποκαταστάς θεομήτορι, αύτη μεν 
τό πνεύμα παρέθετο, τη δέ πατρίδι γή την κόνιν άρτι προπέμπει, 
φόρτον έπαχθή μέν, οΐς καί μάλα θλίβει ψυχάς, μακαριστόν δέ άλλως τ ω 

75 άγιασμώ· έκεΐνο μέν άποστολικόν καί άρχιερεύσι τοϊς όντως έφετόν, ή δέ 
άνακομιδή δσιον, ϊνα μή του καλού ή θρεψαμένη στέρηται· καί τό μέν 
θεία τις κλήσις καί εκ θεού (μή γάρ άλλως), ϊνα την ύστάτην άποδημίαν 
στείλασθαι μέλλων τη ποθούμενη θειοτάτη θέα συντάξηται, τούτο δέ 
επάνοδος, ενθα την άρχήν έχρήν είναι αύτόν, ήδη δέ καί γής μέν οίον 

80 έκεΐνο πατρικής άπανάστασις καί εις έτέραν έλευσις καί άνάπαυσις, ην ó 
θεός καί ή θεομήτωρ υπέδειξαν, τούτο δέ εις γήν έπαγγελίας έπανέλευ-
σις, τήν τών πόλεων βασιλεύουσαν, σεμνότερον ήπερ τά κατά τόν 
'Ιωσήφ, ουπερ τά όστά συνανοίσειν έδει ποτέ τους Ίσραηλίτας· ούτε 
γάρ έξ αιχμαλωσίας τούτο καί ούδέ εις τήν μυρία παθοΰσαν δεινά, έκ 

85 μακαριστής δέ εις τήν πανευδαίμονα- εγώ δέ καί σύμβολον ταύτα τίθεμαι 
τής τών κάτω μεταθέσεως και εις τό πρώτον άγαθόν μεταβάσεως· καί 
νικά ή υψηλοτάτη κάνταΰθα τοΰ άρχιερέως πατρίς καί παραζηλοϋσα 
οΰκ άφίησιν ετέρα τό εαυτής πλουτεΐν άγαθόν έχρήν δέ άρα τόν τής 
άνω μεγαλοπολίτην άποκαθεστάναι τ ώ μεγαλείω τών πόλεων καί μή 

90 τήν δευτερεύουσαν καί άλλως έπίκτητον κατακαυχάσθαι τής ιθαγενούς 
καί πρώτης τόν εκείνης εχουσαν θησαυρόν. Ήκμαζε τό θέρος καί τό 
άρχιερατικόν σώμα ώδινε νόσον, τό μέν καί τής έγκρατείας εις ξηρότητα 
διατιθείσης, τό δέ καί τής ώρας· καί ή νόσος μέν έπανούργει, τάς δέ 

91—93 Ήκμαζε — ώρας: ad locum cf. J . Darrouzès, Obit de deux métropolites d'Athènes 
Léon Xéros et Georges Bourtzès d'après les inscriptions du Parthénon, Rev. ét. byz. 20 
(1962) p. 196 adn. 6. 

71 2 Regn. 5,23 sq. et al. 81 Hebr. 11,9 έπαυέλευσίΐ: cf. Eust. ad Od. 1393,8 et 
al. 83 Gen. 50,25 86 Philo spec. leg. 1,277 et al. 90 cf. Hdt. 2,5; 10 cf. 
ibid. 2,17 
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6 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

πνευματικός διοράσεις το κακουργούμενον ούκ έλάνΒαυεν άμέλει καί 
95 έπεϊχον τοΰτου ο; κατά 3εόν διορώντες ού λόγοις άπλώς, άλλά καί προς 

βίαυ έσκευασμένοις, όττοία έν τοις τοιούτοις ή της κατά πνεύμα πει3α-
νάγκης βία- έδίψων γ α ρ εκείνοι την π η γ ή ν ταύτην του καλού έχειν παρ ' 
έαυτοϊς· ό δε καί προς ταΰτα μεν ερρεπε (καί τί y à p ή επιεικής καί είδώς 
δεήσεαι κάμπτεσ3αι), άπένευε δέ ούχ' ήκιστα πρός την εν 'Αθήναις βασί-

5 λισσαν νικά δή τα της ροπής ένταύ3α και γίνεται τοΟ καλοΰ τούτου 
καί άμα τήν πο3ουμένην 3εομήτορα βλέπει καί προσλαμβάνεται· καί 
αυτός μεν εις έκείνην καί 3εόν άνεισιν, όσον δέ λοιπόν τούτου, νΰν μέν 
εχομεν ήμεΐς, μικρόν δέ όσον ή ενεγκαμένη τ ω ά γ α 3 ω τούτω κοσμήσεται. 

'Αλλ' έντα03α (ουδέ γ α ρ έχω πεί3ειν έμαυτόν μή où πα3αίνεσ3αι) 
10 3έλω καί τάς όδούς θρηνεΐν γραφικώς προκαλεΐσ3αι καί τάς π η γ ά ς δέ 

καί εΐ τίνες ποταμοί μεταβάλλειν εις δακρύων άλμην το πότ ιμον οί αγχ ι -
στα χρόνου τοις διαβήμασι τούτου υποτε3ειμένοι νεκρόν άρτι διαπορ3-
μεύσονται, où ζωογόνον δοκούντες προρρέειν, άλλ', ώς αν εΐποι τις, 
Άχερούσιον ίδέτωσαν π τ ω χ ο ί καί, έμπαλιν τοις τοΟ ψαλμού, λυπη3ή-

15 τωσαν, οις διέσπειρε τον πλοΟτον εκ της των πόλεων κεφαλής καταρχό-
μενος έως καί εις αύτήν 'Ελλάδα, ένόδιον μέν τούτον σπόρον έλεημοσύνης 
κατεργαζόμενος, τελεσφορούντα δέ τον καρπόν, όποιον ή έν εύαγγελίοις 
άγα3ή γ η καρποφορεί, καί εις 3έρος χρύσεον τοις δεομένοις έκκείμενον· 
où γάρ κατά τον 'Αβραάμ έπί μιας έστήρι[κτο] τής σκηνής καί τούς παρ-

20 οδεύοντας εις ξενίαν έδέχετο, άλλά τούτο μέν και αύτός, δτε τήν μεγαλό-
πολιν ειχε καί δτε τάς κλεινός Ά3ήνας περιεπόλει· τηνικαύτα γαρ ή 
Άβραμιαία τούδε σκηνή έξέκειτο, οΤς καί ην βουλομένοις où μόνον άνα-
παύσασ3αι, άλλα καί εις βρώσιν καί <τό) πίνειν άγα3οΰ κρατήρος καί 
ΐματίζεσ3αι, είτα δέ καί τι φέρεσ3αι· καί ούτω μέν μόνιμον αύτόν ξενοδό-

25 χον ή μεγαλόπολις έγνώριζον και ó τής Ελλάδος ήν δτε κόσμος ή 'Ατ-
τική, τό δέ έντεύ3εν έκεϊ καί τό Ικεϊ3εν έπί τάδε, τήν τοΰ 'Αβραάμ ξενίαν 
εις όσον άμετρον ύπερέ||βαινεν, ούκ άναμένων τους ξενισομένους, άλλ' εις 
αύτούς διαβαίνων, ού κα3ήμενος και άποσκοπών τον έλευσόμενον, άλλ' 
άναψηλαφών τόν έλεη3ησόμενον· λαλείτωσαν ταύτα με3' ήμών οί πα-

30 3όντες τόν έλεον, ó μέν τις ύποζύγιον άποβαλών καί καταβάς εις γήν 
καί τρίβων τούς πόδας όδοιπορία μακρά, δι' αύτοΰ δέ εις άναβάτην αυ-
3ις άποκαταστάς, ό δέ τις ούδέ τήν άρχήν μέν έν χ ρ ω γενόμενος ύποζυ-

10 spectat ad titulum libri Threnorum 12 lob 31,4 et al. 13 cf. Nonn. Dion. 
11,463 et al. 14 Ps. 68,33 Ps. 54,3 17 Le. 8,14 18 Me. 4,28 Plut, 
mor. 183a et al. 19 Gen. 18,1 sqq. 21 Pind. fr. 76 Snell-Maehler 24 Me. 5,15; 
Le. 8,35 

4 ούχήκιστα cod. in text, et οϋχήκιστα άντί του μάλλον in marg.: distinxi (hic et infra 
saepius) 23 t ò supplevi 32 in marg. cod.: ση(μείωσαι), öncos χρήται τ ω εν χρω 
καί έπί άλογων ζώων 
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γιου, olç δέ τους πόδας έκαμνεν όδοιπορών, κύριος χρηματίσας ζώου του 
άναπαύοντος, έτερος την του φορολόγου χείρα πληρώσας, οίς έκ των 

35 εκείνου χειρών έκαρπίσατο, άλλος ιερόν οίκον άναστήσας επί yóvu πε-
σόντα, ήδη δέ τις κερμάτων άλλως έμπλήσας τον κόλπον και πορισάμε-
νος τούτο κερδαλεώτατον όδοιπόριον οί γάρ του άρτου σου, ώ μακαρι-
στέ άρχιερεΰ, στηρίζοντος κορεννύμενοι και του οίνου εύφραίνοντος έμπι-
πλάμενοι και λοιπής ξενίας εις άπόλαυσιν ήκοντες, άλλά τούτους μακρός 

40 κόπος και άριθμεΐυ. Έμαθε σου ταϋτα τά άγαθά και ή έπέκεινα τής Ελ-
λάδος γης μέχρι και εις το Ίλλυρικόν, ίνα μή μόνον ή του Παύλου διδα-
σκαλία τούτους περιχορεύη, άλλά και τό σον χάρισμα- μαρτυρεί τω καλώ 
τούτω σπόρω και ó 'Ιόνιος, où σπειρομένω καθ' ύδατος, πορθμευομένω 
δέ άλλως εις την άντιπέραν και πλατυνομένω ού κατά τόν έπί Κελεοΰ 

45 και Τριπτολέμου λόγον μετάγοντα πολλαχοϋ γής τά σπειρόμενα, 3ειό-
τατα δέ και ώς ó τής αληθείας υψηλός βούλεται· εθρεψας έν λιμώ και 
τούς εφεξής, όσοι την Άδριάδα μετεκδέχονται προάγων μέχρι και εις την 
έν μεγάλα) ονόματι Σικελική ν, και λόγω μεν έκτρέφων, οις διηρμήνευες έν 
πάσαις ταις γραφαΐς φιλοπευστούσι τά περί τοΰ θεού, και τόν λοιπόν 

50 δέ άρτου τοις προσιοϋσιν έπαρκών, όποιος και τοιούτος πολύς όχλος 
την Ίταλικήν περιβόσκεται· αύτη δέ ή νήσος ούκ οιδα, ποίος έσται προ-
ϊών χρόνος, έν ω απαλείψει τήν τής σής μνήμης εικόνα, ην λαμπράν 
λαμπρώς άνέστησας· και ó 'Ρόδιος μέν άνάσταθμος κείται πεσών, τό 
πολύ τής παλαιάς ιστορίας θαύμα, ή δέ τών σών άρετών στήλη και εις 

55 αιώνα έστήξεται- φθάνει δέ αύτη και εισέτι πορρωτέρω και ταΐς Ήρα-
κλείαις άνθαμιλλήσεται- εϊδεν ό τόπος έκεΐνος και τήν 'Οδυσσέως σύνεσιν, 
άλλά σύ ταύτην άπέκρυψας, θαύμα μέγα τοις έγχωρίοις επιφανείς· πε-
πείραται και τής Πλάτωνος σοφίας, ή δέ μέχρι και σού θαυμαστή καί τό 
έντεΰθεν σεσίγηται· έδόξασας και έν τοις έκεΐ τήν θρεψαμένην, άπέδωκας 

60 αύτή καί ούτω λαμπρά τά τροφεία· γέγονας έν πάσι μακαριστός, και 
νύν άκούσονταί σε καί αύτοί κείμενον καί άνακινήσουσι τή μνήμη τά σά 
καλά καί τό πένθος ήμών ούδέν ελαττον οΐσονται. 

Άλλά τί μοι μακράν όδεύειν τω λόγω καί τής προ ποδών άπάγεσθαι 
γής έκτοπίσαντος οΐόν με τού πάθους, οίς όδω καθ' είρμόν προέβαινον; 

65 άγε δή, ώ παρόντες, ύμεΐς αύτοί άνακράξατε, οίος ό κείμενος καί μιας 
φωνής γενόμενοι, τέως μέν εις ούρανόν αύτόν ύψώσατε τήν φωνήν άνα-
βοησάμενοι μέγαν έκεΐνον είναι καί άρχιερωσύνης έπάξιον καί όντως τί-

34 lob 3,18 et al. 38 Ps. 103,15 41 1 Rom. 15,19 43 Zenob. 3,55 et 
al. 45 Paus. 1,14,2 et al. 46 Philo plant. 52; cf. et Plut. Per. 5; Ps. 32,19 53 
Strab. 14,2,5; ad vocem άυάστα9μος cf. Eust. opuse, p. 158,94; Nicet. Chon. hist. p. 342,9 
v.Dieten et saepius 55 Pind. Isthm. 4(3),12; cf. et Hdt. 2,33; 4,8 et al. 

38 σου post οίνου fort. add. (cf. supra lin. 37) 
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μιον άνθρωπου, είτα και ό καθ' εκαστον εκτίθεσθέ μοι τά των ευεργετη-
μάτων, όίς Ιδεξιοϋτο υμάς· ή τοϋτο μεν où δίδωσιν ΰμίν τό πάθος έγκό-

70 τττον τό ττολύ της φωνής (καί ούδέ αυτός εΰκαιρίαν έχω μακράς άκοής), 
βούλεσθε δέ αΰτόν έμέ τό ττάν είττεΐν βραχυτάτω λόγω (ούδέ γαρ ουδέ 
έγκροαίνειν τοις τοιούτοις δεδύνημαι, του πάθους έχοντος με καί άγχον-
τος); εκείνο δή καί ποιών ούτε μύρμηκας ΐδεΐν ποτε ούτω φημί επί σωρόν 
άπιόντας τροφήν συλλέξασθαι ούτε μελισσών σμήνος επί άνθηρόν πετο-

75 μένας λειμώνα ούτε μυίας επί γλυκύτητα γάλακτος, ώς τον καθ' ΰμδς 
δμιλον επί τόν εκείνου σταθμόν καιρός εκείνος καί παραβαλόντος τή 
ημετέρα, ό δέ ουκ άνίει καί την ψυχήν, ώς ειπείν, αυτήν έκχέων έπί τους 
δεομένους· ουκ ην διά πάσης ή μέρας μονωθήναι άνθρώπων την εις αΰτόν 
άπάγουσαν ολην γάρ τήν ήμέραν ήλέει ό δίκαιος δανείζων θεώ, έως 

80 έκκενώσας τό πάν εύσταλής οδοιπόρος άπηλλάττετο χρημάτων οϋτω 
πολλών, κάνταΰθα τήν προς θεόν όμοίωσιν έμπορευσάμενος' νΰν δέ οΐ 
μεν έλεούμενοι περί αΰτόν καί τήν τιμίαν κυκλοΰσι σορόν καί τόν του 
ελέους ανακαλούνται θησαυρόν εσω κρυπτόμενον καί ή φωνή προς οΐ-
κτον διασκευάζεται, ό δέ τή ψυχή μέν έφορα τούτους καί τή προς θεόν, 

85 ευ οΤδα, έντυχία καταπράττεται τά ευφρόσυνα, ή δέ χειρ άργει τού 
έπαντλεΐν τόν έλεον καί αύτοΐς ή ψυχή καυσοϋται καί τή άπορία μέν 
άλλα καί πυρακτουμένη ταΐς θλίψεσι- τί δέ δοκείτε πάσχειν ένθάδε πά-
θους καί τους περί τήν μεγαλόπολιν; ού θρηνεΐν αφόρητα; οΰ πενθεΐν 
άπαράκλητα; où κλαίειν άπαραμύθητα; άνοίγουσι τάς άκοάς πρός τήν 

90 φήμην, πηνίκα τόν ύπέρτιμον έπανήκοντα (ώ δέ ποίαν ταύτην έπάνο-
δον) ένωτίσονται, οτε δέ καί άκούσονται, δραμοΰνται ταχύ, ώς καί είχον 
πτεροΰσθαι, καί προπεσοΰνται τοΰ κομιζομένου μακρά κωκύοντες καί 
άνακόψουσι τής || όδοϋ καί δακρύων προχύσουσι ρεύματα καί είς Κωκυ-
τόν τινα ταύτα ποταμόν σχεδιάσουσι, πενθήσουσι πολυμιγή καί γήν 

95 έκείνην Κλαυθμώνος ποιήσονταν οι δέ προς γένους καί πεσόντες εις γήν 
δεήσονται τοΰ έξεγεροϋντος· αΰτοϊς γάρ ούκέτι εσται έγέρσιμα· αί δέ 
σεμνόταται άδελφαί, ας τό τών άρετών καταγώγιον οίκουρούς διά βίου 
έθρέψατο, τήν μέν θειοτάτην οίκουρίαν ούκ άν έκλείψωσιν, άλλ' ενταύθα 
γοΰν τό πένθος φιλοσοφήσουσιν ού γάρ μή ΐδη αύτάς κοσμικώς άνα-

5 στρεφομένας <ό> ήλιος· δτε δέ καί ό πεποθημένος έγγίσει, δέος μή καί 
συντεθνήξονται· ούκέτι γάρ φιλοσοφείν άνέξονται· αΐς γάρ ούκ ην άν-
εκτόν διεσπάσθαι τήν όμιλίαν, ούκ άν ζήν κατά μόνας έθελήσωσι· καί οιδα 

7 2 έγκροαίνειν: cf. Eust. ad II. 1 0 5 0 , 3 1 et al. 75 cf. Aristoph. av. 1093 et al. 7 9 
Prov. 19 ,17 81 Basil, reg. fus. 8 ,3 ; Greg. Nyss. or. catech. 21 ; lust. Mart . frg. 
18 93 Od. 1 0 , 5 1 4 et al. 95 Ps. 83 ,6 

6 8 κα3έκαστου cod.: distinxi (hic et infra) 5 ö inseruit Kambylis 
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μεν, ώς περί αΰτάς ά3ροισ3ήσονται 3εοΰ 3εράποντες, μονάζοντες και 
πατριαρχών άγία λογάς, οΐς διά παντός χαίρουσιν, ών της άγιωτάτης 

10 φωνής άπηώρηνται, και πολλά κατεπάδειν του πά3ους έπιχειρήσουσιν, 
αί δε παρακληθήναι ούκ αν έ3ελήσωσιν, άλλά βύσουσι τα ώτα, τούτο 
και μόνον αύτοΐς ποιοΟσαι εις ευήκοον, ενός δε καί μόνου, τοΰ πενθεΐν 
γενήσονται· ó δέ άδελφός εϊ3ε μέν παραστατών τύχοι τω βασιλει, δτε 
τον τοϋ άδελφοΟ νεκρόν ή πόλις δέξεται- δυνήσεται γαρ εκείνος και μόνος 

15 τό λαθικηδές εις άλυπίαν κεράσασ3αι φάρμακον, καί ό μέν λαλήσει θεό3εν 
εμπνεόμενος καί κατά τοϋ πά3ους όπλισάμενος παρήγορα φ3έγξεται, ó 
δέ ϋπακούσεται· οίδε γαρ ó καί σοφώτατος κα'ι άνδρειότατος αυτο-
κράτωρ, ώσπερ κατ' έχ3ρών τών προς αϊσ3ησιν ούτω καί κατά πα3ών 
άνδρίζεσ3αι, ώστε αυτά έκβάλλειν καί 3εραπεύειν τους πάσχοντας· καί 

20 ούτω μέν εϋκταΐον συμπαρεΐναι τον λαμπρότατον λογο3έτην τω αΰτο-
κράτορι, εάν δέ τω πράγματι παρατύχη, καί ό αυτοκράτωρ οϋ παρείη, 
ευχής έργον μεγάλης μή καί τυραννήσαν τό πά3ος άπευκταΤόν τι κατερ-
γάσηται· où γάρ άρκέσειν οϊμαι τέφραν καταπάσασ3αι καί καλινδη3ήναι 
εις γήν καί τον της κεφαλής κόσμον συγχέαι καί λαμπρότητα χιτώνος 

25 άπαγαγεΐν καί τά ένδον έπιταράξαι κλαυ3μοϋ βρυχη3μώ, άλλά που 
βιάσεται καί τή του άδελφοϋ σορώ πρό ώρας συνεισπεσεΐν καί τόν τά-
φον κοινώσασ3αι· λαλήσει καί εις συχνόν άνακράξεται, φ3εγγόμενος τά 
πο3ούμενα ρήματα, τον φίλτατον άδελφόν, τόν δεσπότην, τόν άγιότη-
τος όλον άρχιερέα, τόν υπέρ τήν κα3' ημάς τιμήν, τήν του βίου παραμυ-

30 3ίαν, τήν έν φροντίσιν άναψυχήν δτι δέ ό κείμενος ουκ άμείψεται, ό μέν 
άνακαλούμενος ουδέ οϋτως εκών σιγαν έ3ελήσειεν, έπισχε3ήσεται δέ τω 
πά3ει τήν λαλιάν καί κείσεται άφωνος καί 3ρήνους μέν άγεννεΐς ουκ αν 
ουδέ ούτω προπέμψη· αίδέσεται γάρ κάνταΰ3α ποιεΐν, όσα μή κα3ήκει, 
τό δέ δάκρυον ουκ αν έπισχεΐν δυνήσεται, άλλ' αυτό προπηδήσει και 

35 τυραννήσει τήν έκροήν καί οί όφ3αλμοί κα3ά πηγαί τίνες πολυχεύμονες 
προβαλοΰνται τό ύγρόν καί νέφος τοΰτο πυκνόν Ιπισυστάν ραγδαΐον 
ώσπερ όμβρον καταρρήξει τό δάκρυον καί ó τά άλλα μεγά3υμος έν 
τούτω πά3ους κατασμικρυνεϊ τήν ψυχήν τω πολλώ τοΰ πέν3ους καί ό 
δια βίου συνεσταλμένος εις εαυτόν ού τοιούτος ένταϋ3α έσεΐται, άλλ' 

40 έξώρροπος έαυτοΰ πεσεΐται καί της έ3άδος σεμνότητος έπιλήσεται, τάχα 
δέ καί τό τών Διοσκούρων έτερήμερον αΐρετίσεται- εί δέ μή φιλοσοφίας 
εγεμεν, ηύξατο αν καί εις έτεροίαν φύσιν μεταπεσεΐν, ην ούκ αν εϊη αίσ3ά-
νεσ3αι· άλλά ταύτα μέν εις βραχύ· ταχύ γάρ ή βασιλική φιλοσοφία έξ-

8 Gen. 50,17 et al. 11 cf. Ps. 57,4 15 cf. II. 22,83 et al. 25 cf. Men. epitr. 573 
Koerte et al. 35 Lib. epist. 19,1 37 μεγά3υμος: cf. II. 20,498 et al. 41 έτερήμε-
ρον: cf. Ioh. Philop. in Aristot. an. post. p. 439,7 Wallies Od. 11,303 

29 in marg. cod.: δρα, όιτως φησί τόν ύττέρτιμον 40 έξώροττος exspectaveris 
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αναστήσει του πτώματος και άποκαταστήσει προς το σεμνότερον και 
45 τον πρώην κόσμον περιθήσει και άλλως την τιμήν όσιουσθαι πείσει τ ω 

άδελφώ' ή δέ πόλις, ò μέν πλείων όχλος προς τ ω υπερτιμώ εσται περί 
τήν ίεράν ώστιζόμενος λάρνακα και εις άγιασμόν τόν έκεΐθεν πονούμενος, 
ό δέ λοιπός όμιλος άφεστώς έπιμερίσονται τόν ύπέρτιμον και άποθαυμά-
σονται άλλος άλλο τι των εκείνου καλών και άποχρήσει πάσι, και τοις 

50 έγκωμίοις ευροήσουσιν (οΰ γαρ ολίγος ό κείμενος και οιος έπαρκέσαι μή 
πάσιν εις επαινον) εχουσι τό τοΰ γένους λαμπρόν και οϋ λέγω τέως τό 
της πατρίδος ουδέ τό λοιπόν, α δή κοινά και άλλοις, ους οϋκ άν τις 
έθελήση λαλεΐν, άλλ' όσον ψυχή έννους διοικεί καί άποτάττει προσεχώς 
εις έμψυχου, όπερ έκεϊνο γένος τοΰ κειμένου, καλόν μέν καί άλλως, οις τε 

55 άπένευεν εις εαυτό καί οις τό συζυγοΰν εύρύθμως ήρμόττετο, ουχ' ήκιστα 
δέ καί οις τοΰτον εις κόσμον προεβάλλετο· εχουσιν οί της ρητορείας 
ταύτης καί τό μεγαλεΐον της ανατροφής, τής τε άλλης καί όση τόν έκ 
παιδός άκμαΐον διέγραφεν, έν ω καί τόν του θεοϋ αρχιερέα ήδη 
τηλαυγώς ένέφαινε, χρόνου μόνον εκείθεν παρύψωσιν σχών καί άνάβα-

60 σιν αριθμού καί ετών πλήρωμα, δι' ου τις έκ νέων άκμάζει κάκεΐθεν εις 
ώμογέροντα παραγγέλλει καί γέροντα, τή δέ άρετή έκεΤ3εν έκ του άκ-
μαίου τελειωθείς εις άνδρα πληρέστατον καί θεοϋ άνθρωπον εχουσι τό 
τών πράξεων τελεσφόρημα, κάνταΰθα πέλαγος έγκωμίων αϋτοΐς παρ-
ανοίγεται καί εις άπλετον άναχέεται· καί είθε μοι καί αΰτώ ην έπαρκοΰν 

65 πνεύμα προς τοιούτον πλουν ή γαρ αν καί αυτός οϋκ άν ώκνησα τούτον 
καί ή φορτίς εΤχεν άν τό ποθούμενον νυν δέ με τό πάθος άνακόπτει καί 
κατακολπίζειν ταχύ προτρέπεται - εχουσιν εκείνοι επί πάσι τόν αρχιερέα 
καί τά ενταύθα καλά, ενθα και τό τής θεοσοφίας έξήσκησεν άκρον καί 
προς θεόν άνέβη καί τά φθάσαντα έπεκόσμησε. 

70 Συνεπιλάβωνται τούτοις τών επαίνων καί τό θείον γερούσιον, όσον 
τε περί τόν ένθεον αύτοκράτορα καί τό έκκλησιαστικόν, καί πάντως 
έκθήσονται καί αυτοί, όσα οΐδασιν οϊδασι δέ καί πολλά καί μνήμης 
άγαθής άξια, οί περί || λόγους τούς λόγους, οι περί τάς βουλάς τό έν 
ταύταις έπιτυχές, οί περί πράξεις τό έφ' οίς έδει πράττειν εΰεπήβολον, 

75 οί πάντες τό έπί άπασιν εύδόκιμον οΰκ έπιλήσονται ουδέ του σοφιστι-

4 7 Horn. Clem. 8 ,17 ; Epiph. haer. 1,6 et al. 5 3 ad voces εννους et έμψυχος cf. Plat. 
T i m . 3 0 b 61 II. 2 3 , 7 9 1 et al. 62 1 T i m . 6 ,11 ; 2 T i m . 3 , 1 7 et al. 7 0 γερούσιον: 
cf. II. 4 , 2 5 9 et al. 

4 9 άλλό τι cod. 6 1 ώμογέροντα: quod scholion interlineare interpretatur είτε άωρον 
γέροντα γέροντα scholion interlineare praefert ώριμον γέροντα 67 in marg. cod.: 
δρα τ ό κατακολπίζειν αντί τοΰ έλλιμενίζειν καί ËVTÔÇ κόλπου προσοκέλλειν 7 0 συνεπι-
λάβωνται: i. e. coni . aor. pro indie, futuri 
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κοΰ ύψους, εις δπερ άυαβάς μάννα ρητορείας εκείθεν έβρεξεν ή των 
νόμων διδασκαλία περιελεύσεται τούτους εις μνήμην, ην καθήκουσαν έκ 
προγόνων παραλαβών οϋ μόνον είς άρτιον περιεσώσατο έαυτω, άλλα 
καί διένειμε τ ω της διδασκαλίας ταλάντω πολλαπλοϋν ποιησάμενος τό 

80 της χάριτος· προσθήσουσι τοις του άρχιερέως έπαινουμένοις οί ρήτορες 
καί, ώς έκ βασιλέως προήδρευε των λογιστών ε0αγώς καί τό καλόν 
έποίει κάλλιον καί τό της δίκης εύθύ έντέχνως έρρύθμιζεν και του κανό-
νος, δ φασιν, ην εΰθέστερος. Ai λιπαραί καί χρυσαΐ 'Αθήναι καί ίοστέφα-
νοι — άλλα ταΰτα μεν προ μικρού, νυν δέ καί αΰχμός βαθύς αυτάς έχει 

85 δια τό πένθος και ούδέ στιλπνόν αΰγάζουσι καί τόν άνθηρόν δέ της 
εΰκοσμίας στέφανον περιήρηνταν ή τοίνυν αύτη μακαριστή ποτε πόλις 
χορηγήσει καί αυτή τόπους έγκωμίων συχνούς, όπως πάλαι τεθνηκυΐα 
έκ καινής οιον έψυχαγωγήθη καί άνεβίω δι' αΰτοΰ καί μαρανθεΐσα 
ήν3ησε καί, όσον αυτής άπέσβη, ελαμψε καί, εΐ μή χρόνος άναιδευσάμε-

90 νος έκ μακρού άφήρπασε τόν έκείνης Έρμήν, ούδέν αν έκώλυε τό τής 
παλαιάς μακαριότητος έκεΐ 3αϋμα έμπολιτεύσασ3αι του λόγου τό πλή-
σμιον νυν δέ ή μέν Στοά εκείνη καί τό τής 'Ακαδημαϊκής διατριβής σεμνόν 
καί ό του Περιπάτου 3ρ0λος έργα χρόνου καί οΐχονται, ό δέ περί ένα 
τοΰτον λόγος ουδέν ήττον ή περί έκείνους τους πάλαι τάς Ά3ήνας ειχε 

95 καί ö τής σοφίας πυρσός έξέλαμπεν αύθις έπανατείλας αυτή, δν ό φ3άσας 
μέν χρόνος αί3έριον έξεπύρσευσεν, ό δέ μετ' έκεΐνον έσβεσεν. 

Άλλ' ένταΰ3ά με ό πυρσός ούτος εις φώς έτερον μετάγει 3ειότερον, δ 
καί χρόνου κατακαυχάται καί εις άγα3όν ιδιάζει μοναδικόν καί περί-
οπτον έκκειται· ώ φώς έκεΐ μεγάλου 3αύματος άξιον, ώ φώς τή μεγάλη 

5 του άύλου καί πρώτου φωτός λυχνία διακονούν καί αύτη πρέπον ούτε 
γάρ ή 3εομήτωρ άρχήν έξωθεν σαρκικήν έπισυραμένη γενέσεως τό 
ύπέρφωτον φώς προεβάλετο, καί αύτή δέ τάς έξωθεν ύλικάς αιτίας έκπέ-
φευγεν ώ φώς μυστικόν ύλης δίχα τής καθ' ή μας, ώ φώς άέναον, άειλαμ-
πές, άσβεστον, θείου φωτός άπόρροια, εκείθεν λάμπον πάμφωτον, όθεν 

10 καί άγγελικαί ούσίαι εις φλόγα πυρός άνάπτονται καί προφητικά χείλη 
καθαίρονταΐ' ώ φώς άρχήν μέν ύλικήν άπαρνούμενον, θεόθεν δέ έκλάμ-
πον καί πνεύματι θείω δηλαδή έναυόμενον οίος άρχιερεύς έπέλιπέ σε 
τοιούτω φωτί παραστατεΐν άξιος· έλαμπε καί αύτός, πλήν όσον ούκ 
έστηριγμένος έπί ενός, άλλά κατά τινα δαδουχίαν ήλιακήν ει δέ καί έξ 

76 Ps. 77,24 79 cf. Mt. 25,15 sqq. 83 Anth. Pal. 11,120 Pind. frg. 76 
Snell 88 έψυχαγωγή3η: ad vim vocis cf. Plat. leg. 909b 8 Or. Sib. frg. 
3,34 Greg. Naz. or. 44,3 10 Is. 6,5 sqq. 14 cf. Arat. 230 et al. lob 33,6 

81 in marg. cod.: άντί τοΰ λογαριαστής ήν των ευαγών σεκρέτων 
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15 Ολης διήρτιστο, άλλ' εξω ύλης εαυτόν έττοιεΐτο και τοις 3ειοτέροις των 
έργων την εκ πηλού διαρτίαν έξέφευγε· θείου πνεύματος εσοπτρον ήν, 
τάς έκεΐ3εν φωταυγείας δεδεγμένος καί λαμπρός αΰτάς έκπυρσεύων τοις 
έντυγχάνουσιν ώ φως Άττικόν στεγανότητι μεν οίκοδομίας λι3ίνης έν-
3αλαμευόμενον, ιτυρεκβολοΰν δέ την φωτοφορίαν, ώς αν καί βλέπειν έχη 

20 τις. Έστεγάνου μεν καί τον φαεινόν αρχιερέα τούτον ή κα3' ημάς οίκοδο-
μία καί τό της φύσεως πλίν3ευμα, τό δέ έν αύτώ φως αΐθριάζον εις 
άκτίνων βολάς ξυνεμετρεΐτο τοις βλέπουσι καί λαμπρόν έκδισκευόμενον 
άπεπάλλετο· καί άπήλαυε μέν αύτοϋ καί ό πολύς άνθρωπος, άπήλαυε 
δέ καί ό σπουδαιότερος, κατά λόγον έκαστος, φωτός δέ όμως πάντες 

25 ένδοξου του εις ιλαρότητα, σκυθρωπότητος δέ σκότος ά π ή ν νυν δέ τό 
μέν άέναον εκείνο μένει καί δι' αιώνος παραμενεΤ, τό δέ κα3' ημάς τούτο 
ήττηται της φύσεως καί της οίκοδομίας ύποσπασθείσης δυστυχώς τοΤς 
3εωμένοις εσβεσται· ώ φώς έκεϊνο, την Άττικήν ποιούν έξάκουστον- ώ 
φώς τούτο καί λόγου καί βίου, δι' ού φωτί φώς ή τών 'Αθηναίων προσ-

30 επελάμβανε· καί αυτό μέν, ει καί μή κα3ό λύχνος Οπό μοδίω, άλλ' ύπό 
μαρμάροις λί3οις ούκ έκ προόπτου 3εατόν κέκρυπται, τούτο δέ ώς έξ 
άκρου τινός έφαινεν άρτι δέ αύτό μέν άπήλ3εν άνω καί τω πατρί τών 
φώτων προσέμιξεν, οι δέ τούτου καταπολαύοντες οία κατά σκότον 
ήλάσκομεν- καί ούτω μέν ήμΐν ταϋτα, τή δέ ση μακαριότητι, ώ 3αυμα-

35 στης μνήμης άξιε άρχιερεΟ, ϊνα τών προτέρων γένωμαι, έπεν3ήκη έγκω-
μίου έσται καί ή μακρά όδοιπορία έκείνη, ήν βασιλεύς μέν ό πάνσοφος 
άριστίνδην έπέκρινεν, αύτός δέ χαίρων εύ3υβόλως ήνυσας καί ού κατά 
τον Ί3ακήσιον τλήμονα, δτε καί εις όψιν μέν ήκων τοις Ίταλοΐς επέστρε-
φες εκείνους, ώς ει καί 3ειοτέραν τινά 3έαν έβλεπον, άνοίξας δέ τό στόμα 

40 εις λόγους έξέπληττες, οΐς ύπετέμνου πάσαν άντιλογίαν, τά μέν λακω-
νίζων, ό δή καί ήν άνοίγειν στόμα ώς έν παραβολαΐς, οποίων καί τούτων 
πολλών χρεία τοις πρεσβεύουσι, τά δέ καί έμπλατυνόμένος καί ρεύμα 
λόγου 3αυμάζεσ3αι άξιον προρρέων εις δαψιλές, όπηνίκα καί εις τοσού-
τον έκείνους έκπλήξεως ήγαγες καί ειλες τ ω 3αύματι, ώς ρϊψαι μέν αυτούς 

45 κάτω τήν εμφυτον όφρΰν, έκλα3έσ3αι [δέ || καί τών έτέρων] αρχιερέων, 
φοιτάν δέ όσημέραι παρά σέ καί συν3λίβειν τ ω όχλω καί ποτνιάσ3αι τά 
άρχιερατικά περιβάλ[λεσ3αι άμφια] καί ϊστασ3αι υπέρ αύτών εις 3εόν· 

1 6 C o s m . M e l . h y m n . 2 , 4 0 18 έν$αλαμευόμΕνον: cf . G e r m . C o n s t , or. 2 ( M 9 8 p. 2 7 7 b ) 
et al. 1 9 m/ρεκβολοΰν: cf . Eust . opuse , p. 2 4 0 , 5 7 3 0 Le. 1 1 , 3 3 3 2 lac . 
1 , 17 3 8 II. 1 0 , 2 3 1 ; 4 9 8 4 6 M e . 5 , 2 4 ; 3 1 

3 1 e μαργάροΐζ corr . m . pr. 3 8 Ίταλοΐς e Θετταλοΐς corr . m . pr. 4 5 δέ καί τ ώ ν 
έτέρων supplevi 4 6 fort , σε post συν3λίβειν a d d e n d u m 4 7 περι|3άλλεσ3αι άμφια 
suppl. S idéras 
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οία τοίνυν και άπώναντο της τοιαύτης ευλογίας, εκείνοι δήλα θήσονται 
[οϊ διαρρή]δην έγκωμίοις αίρησόμενοι σεμνύνειν τά κατά σέ, οϊ και είς 

50 άποκαλύψεις άναδραμοΟνται καί οπτασίας [κυρίου διηγ]ήσονται, ών μία 
και, ότε συ μεν είχες περί 3εραπείαν σωματικήν και ή θεραπεία διά σιδή-
ρου [έγινε]το, [σο! δε ò σί]δηρος έπέσειε φόβον καί εποίει προκαλεΐσ3αι 
3είαν δύναμιν, όποια οί τής του 3εοΰ εκκλησίας [μετά] φόβου προβάλ-
λονται, ή δέ έτι τοϋ δικαίου λαλοΰντος εις εναργές παρίσταται καί άπο-

55 καλύπτεται έμφανώς καί λαλεί τρανώς τα πρός θάρρος καί ó τόν σίδηρον 
χειριζόμενος ακούει καί 3αρσαλεο0ται καί τό καλόν φαίνεται, καί ó 3ε-
αθείς έκεΐνος αφανής απέρχεται, φαντασίαν μόνην έαυτοΰ καί χαρακτήρα 
τής 3έας καταλιπών καί διαδείξας άνω3εν έλ3εϊν τής 3εραπείας άντι-
ληψόμενος· καί ταύτα μέν ετεροι, οις σχολή καί λογίζεσ3αι μακρότερον, 

60 έμέ δέ περιελ3όν τό πά3ος καί τήν πολυρρημοσύνην έγκόπτον, εκείνο 
γοϋν λαλεΐν άφίησιν (άπείη δέ φ3όνος, έν3α τά τής άλη3είας παρρησιά-
ζεται), ώς άρα έπί τόν σον ιερόν 3ρόνον κα3ίσει μέν φέρων πολλούς τε 
καί άγα3ούς ó χρόνος ó προϊών, ούχ' εύρήσει δέ προαγαγεΐν τόν κρείτ-
τονα, ειπείν μετριώτερον ώ ψυχή πανδεχής παντός άγα3οΰ· ώ ίδεΐν μέν 

65 γαληνότατε, λαλήσαι δέ γλυκύτατε, δημηγορήσαι δέ πι3ανώτατε· ώ 
πραξαι μέν τά δέοντα 3εοκίνητε, νοήμασι δέ έπιβαλεΐν οξύτατε- ώ 
στά3μη δικαιοσύνης· ώ κατά τής άδικίας τέμνων πέλεκυς· καί μοι μαρ-
τυρήσει προς άλλοις τω λόγω καί τά τής έξισώσεως, ήν ή τοϋ Πέλοπος 
νήσος ϋμνεΐ, ήν έκ βασιλέως αυτός πιστευ3είς, άπέκρυψας τόν ύμνούμε-

70 νον Άριστείδην τω 3αύματι και τήν σεισάχ3ειαν δέ Σόλωνος ώσεί ούθέν 
παραλαλεΐσ3αι πεποίηκας· ώ καί μέχρι 3έας αύτής τό 3α0μα σώζων τής 
φύσεως καί τή κατ' όψιν γλυκύτητι τό εντός προεκφαίνων μειλίχιον καί 
au πάλιν τή κατά ψυχήν έλλάμψει ουκ ελέγχων τήν εκτός ιλαρότητα-

γαληνιαν μέν γάρ τοις έξω τόν άν3ρωπον, τά δ' εντός κυμαίνεσ3αι εις 
75 άγριότητα, άλλα τοϋτό έστιν άντικρυς ύπορωρύχ3αι είς βό3υνον έπαν-

3οΰντα χλοάσματι, σκυ3ρωπάζειν δέ τοις έξω τά εντός ίλαρυνόμενον 
κάλλιον μέν καί σεμνόν, προΐσχεται δέ φόβον τοΤς βλέπουσιν, ώσεί καί 
άνήρ ώπλισμένος τό φοβερόν, καί φ3άσοι αν τάχα ó τοιούτος άπονεκρώ-
σας τω βλέμματι ήπερ ζωογόνον έπιπνεύσας τό έντός γαλήνιον ó δέ τω 

80 όντι μακαριστός ούτος άρχιερεύς καί τά έντός όλος ήν φωτός καί τά εκτός 

50 2 Cor. 12,1 70 Plut. Sol. 15; Aristot. Ath. pol. 6,1 et al. 72 ad vocem cf. Steph. 
ThGL (e Phot.) 80 spectat ad 1 Ioh. l ,7b 

49 supplevi 50 κυρίου διηγήσονται suppl. Kambylis (coli. 2 Cor. 12,1) 52 leg. et 
suppl. (cf. lin. 55) Kambylis 59 in marg. cod. άντί τοΟ άρι3μεϊυ καί λέγειν 68 in 
marg. cod.: δρα, όπως έγέυετο εξισωτήζ 
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προέλαμπε, θείας χειρός καλλιγραφούσης αύτόν και τον έγκρατευτήυ 
χρωνυυούσης εις τό χαριέστερον άλλως γάρ τοι κατεσκλήκει τη άσιτία 
και έφιλονείκει νοΰς αυτόχρημα είναι λελυμένος σώματος και τό έκ φύσεως 
άτταναινόμενος σύνθετον άνέλυεν εαυτόν εις ψυχής απλότητα [και την] 

85 τοΰ άνθρωπου διπλόην έμόναζεν, εις μόνον τόν εντός άποκα3ιστάμενος, 
ύποσπών άεί του σαρκίου και νηστείας όργάνοις κατασπών τόν οίκον 
τοΰ σώματος· όθεν και εις παννύχους εαυτόν στάσεις έξήσκησε και τό 
χοϊκόν και κάτω ελκον άποσκευασάμενος και άπολεπτύνας εις άνωφορού-
μενον εαυτόν μέρος των ολονυκτίων όρθοστάδην άργιών τοΰ ϋπνου και 

90 ό ύμνος, ον έξωσιοΰτο τή ίερωτάτη κιβωτω της θεομήτορος εν ή κοπιάν 
σαββατισμόν έδόκει και τρυφής καιρόν και, ώς άν τις εϊποι, σάββατον 
τρυφερόν, δτε τοϊς μεν άλλοις τάχα άν έπήρχετο πάσχειν τά των νυκτών 
και άπονυστάζειν ϋπνον, εί και μη τόν εις θάνατον, άλλ' ουν τόν άνέσι-
μον, αυτός δε όλος κάνταΰθα ην τοΰ εγρηγορέναι, τό μεν την τοΰ κλέ-

95 πτου ύφορώμενος έφοδον, τό δε και την τοΰ νυμφίου καραδοκών έλευσιν, 
όπηνίκα και τοις συναγειρομένοις διανέμων τά τοΰ πλούτου έώκει λέγων, 
ώς, "ει καΐ ό κλέπτης ενεδρεύων ελεύσεται, εν έμοί εύρήσει ουδέν', καί γε 
παρέμεινεν αύτω και εις τέλος τοΰτο τό λόγιον καί εις έργον προβέβηκεν· 
ό μεν γάρ κείται μακάριος μακαρίως, ό δέ ψυχοκλέπτης εξ αύτοΰ έσχεν 

5 ουδέν οϋτε ψυχικώς (χειρ γάρ κυρίου εχει την τοΰ δικαίου ψυχήν κατά 
τους ιερούς λόγους) ούτε κατά πράγμα - χρυσίνοις γάρ ολίγοις περιου-
σιάζετο, σκορπίζων ήδη άφ' ίκα[νοΰ] τά υπάρχοντα καί κτίσας άνω 
λαμπράν κατοικίαν καί ούτω την καθ' ή μας άφείς παροικίαν καί εις την 
άνω πόλιν μεταταξάμενος. Άλλ' ώ, μετά τής Γραφής ειπείν, πάτερ, πάτερ, 

10 άρματηλάτα ούράνιε, εϊ καί άνελάβετό σε θεός καί τής περί ημάς τύρβης 
άνοικισάμενος ΰψοΰ βαίνεις, άλλά διάβαινε, συγκαταβαίνων ταΐς άνωθεν 
έποπτείαις καί έφ' ημάς καί πρώτα τ ώ βασιλεΐ καταπράττου τάς νίκας 
έντυγχάνων θεώ τ ω νικοποιω - όρας, όπως νΰν εϊπερ ποτέ τοις υπέρ 
ημών ΐδρώσιν ό αυτοκράτωρ καταλούει τό σώμα καί ώς ού μόνον τό 

81 cf. loh. Mosch, prat. 69 et al. 82 cf. et Babr. 46,8 85 Plut. mor. 715f et 
al. 88 1 Cor. 15,47 sqq. et al. cf. et Basil, hex. 5,6 cf. Eust. ad II. 43,3 et 
al. 92 Didym. Ps. 6,1 93 Ioh. Dam. horn. 9,3 loh. Dam. 1. c. cf. Schol. 
Lyc. 18 94 Mt. 24,43 95 Mt. 25,1 sqq. 4 Georg. Pis. hex. 761; cf. Eust. opuse, 
p. 186,40 et saepius 5 Lc. 1,66; Act. Apost. 11,21 et mult. al. Prov. 10,3 et 
al. 7 Ps. 111,9 8 2 Clem. 5,1 9 Gal. 4,26 et al. Lc. 10,21 et al. 11 
cf. Athen. 13,558a ( = Anaxil. frg. 22,30) 13 Epiph. haer. 64,63; cf. Greg. Nyss. Eun. 
3,1,1 et al. 

2 ώσεί cod.: distinxi et interpunxi 7 άφ' ικανού leg. et suppl. Kambylis (seil, χρό-
νου) 11 ex άνοικησσμενοξ corr. m. pr. βαίνειν cod. 13 είπέρ ποτέ cod. 
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15 θέρος αϋτόν έξέφρυξε και τάς ζωτικός άτμίδας έξίκμασεν, άλλ' ιδού καί ό 
χειμών κατακλύζει τοις ούρανόθεν ύγροΐς, καί ώς δια πυρός καί ύδατος 
τού[των] διέρχεται την άνωθεν έλπίζων αναψυχή ν οράς, όπως άρτι 
νεάζει καί ώς άετοΟ ή νεότης αύτω βασιλικώς άνακαινίζεται· και τούτο 
μεν εύκταΐον ήμΐν άττασιν, προσθετέον δέ ταΐς εύχαΐς καί εισέτι τό καλόν 

20 τούτο ένα[κμάζειν] καί προσαύξεσθαι- τοις μεν γαρ άλλοις εστίν έκάστω 
των συστρατευομένων καί yóvu κάμψαι προς άνάπαυσιν καί φαγεΐν 
[κ] ατά τε καιρόν, καί που καί εις κόρον, καί πιεΐν έφ' δσον έθέλειν, καί 
της περιβολής άποθέσθαι τό τε || χάλκεον καί δσον έν ίματισμώ καί 
άναψϋξαι τόν ιδρώτα καί άδειάσαι και άναμαθεΐν εαυτόν, ó δέ τό πάν 

25 [ύπερ]θέμενος έαυτοΰ διάγει τόν χρόνον, ώς εάν καί έξω σώματος ην και 
φέρει κόπον, όσον ουκ οίδαμεν, εΐ ποτε νικάν [εξ] εί*π φιλονεικών προς τοις 
άλλοις καί εαυτόν καί βαθμούς άνδραγαθιών άναβαίνειν και ταΐς νίκαις 
οΰρανοπολεΐν και εις ύψιστον αυξεσθαι· ούτε γοΰν ήμέρας καί ουδέ νυ-
κτός, τό τεράστιον, άναπαύει τους κροτάφους καί, τό πλείονος θαύματος 

30 άξιον, μετά βάρους τών όπλων και ουδέ έφ' ενός μένων, άλλα προϊών καί 
τά πολλά ουδέ έφιππος και ουδέ μόνον τό στρατόπεδον, άλλα μακράς 
οδούς μετάγων, προάγων, άποκαθιστών άκινδύνους, τούς μέν άλλοθεν 
τή στρατιά, τούς δέ έξ αυτής, όποιπερ άν έτέρωθι δέοι, καί πιστούμενος 
εργοις αύτοΐς τήν άληθή βασιλείαν ού τρυφεράν είναι δεσποτείαν, άλλά 

35 δουλείαν ένδοξον ή τίς δουλεύων τοιαύτα άν φέροι δυσχερή, όσα ό τής 
οικουμένης ούτος δεσπότης του Χριστιανικού λάχους ϋπερπονούμενος; 
ούδέ ποιμήν άγέλην τήν έαυτοΰ λύκοις περιειλημμένην ίδών ούτως άκάθ-
εκτα διατρέχει και άπαμύνεται, ώς ό κοινός ούτος ήμών ποιμήν τούς έξ 
Ισμαήλ άπελαύνει θήρας καθ' ήμών χολώντας καί νυν μέν λοχώντας, 

40 όποια τά εκείνων ώς τά πολλά πανουργεύματα, νύν δέ και εις τό έμφανές 
έπεξιόντας καί όμως πάσης μηχανής εκπίπτοντας· πρώτα τοίνυν, δπερ 
ό λόγος έζήτησε τω αυτοκράτορι, ώ θειότατε άρχιερεΰ, κατάπραξαι πάν 
άγαθόν έντυγχάνων θεώ τ ω επί πάντων ΐκέσιος· οΤδά σε παραστα-
τούντα έκείνω, ώς καί θαρρεΐν εχειν τά τε άλλα καί τάς ύπέρ τών βασι-

45 λέων ήμών εύχάς, ών εύθαλούντων άνθεΤ καί τά καθ' ήμάς εις εύκαρπον, 

3 8 / 9 τούξ έξ 'Ισμαήλ i. e. Turcos 

16 Ps. 6 5 , 1 2 18 Ps. 102 ,5 21 II. 7 , 1 1 8 et al. 2 4 Plut. Sull. 2 9 άδειάσαι: 
cf. Eust. opuse, p. 2 5 1 , 6 6 et al. 2 9 cf. Ps. 131,3 3 5 Ael. var. hist. 2 , 20 ; cf. H. 
Volkmann, Endoxos Duleia. Berlin 1 9 7 5 , 6 5 sqq. 4 0 Sir. 1 ,6 et al. 

15 ex έξέκμασευ corr. m. pr. 2 0 ένακμάζειν supplevi (cf. p. 149 ,61 ένακμάζειν...καί προσ-
αύξεσ3αι) 2 2 έ3έλειν: quia antecedit έφ' όσου c. inf. 25 et 2 6 supplevi 
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ών βεβηκότων έν άγα3οΐς έπ' άσφαλοϋς ήμΐν ò βίος εστηκεν οΰκ αναμέ-
νεις, οιδα, τόν ήμέτερον λόγον, άλλ' ή μας ή 3ερμότης λέγειν ποιεί· έπί-
πεμψον και τω άδελφω έπιρροήν πλειόνων άγα3ών, προσεπιτι3είς και 
τό της εϋπαιδίας καλόν και πληθυσμών τόν εις τέκνωσιν κατακέρασον 

50 δέ και τό της λύπης πικρόν έγχεάμενος τό λα3ίπονον, ϊνα καί ταϊς άδελ-
φαϊς αυτός έπαντλήση τοϋ παρήγορου κεράσματος, ώς, εί μή τοΟτο 
ποιήσεις, ψεύσονται αυτοί τό ζην, πενθοΟντές σε άπαράκλητα, καί οϊχε-
ται τα της φιλίας καί της παλαιάς έκβέβληνται χάριτος, εί κάτω μεν 
ών έπεστρέφου της άδελφικής συμφύί'ας καί εις μίαν ήρχου ξύμπνοιαν, 

55 άπαναστάς δέ καί πολλώ μείζω δεδυνη μένος άφίης νεκροΰσθαι τω πένθει 
καί μή συμμετέχειν σοι της χαράς· εί δέ καί ή μας που έν μέρει μνήμης 
3ήσεις καί τι προς 3εόν λαλήσεις ϋπέρ ήμών, ους όφειλέτας εχεις μακαρι-
σμοϋ, σεσώσμε3α. 

50 Soph. Trach. 1021 
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Β 

Τοΰ α ύ τ ο ΰ λ ό γ ο ς π ρ ο ε ι σ ό δ ι ο ς της άγ ιας τ εσσαρακοστής . 

Έγείρεσ3ε, άγωμεν έντεΰ3εν· ευαγγελικός ό λόγος καί ήμΐν εν καιρώ 
πρεπωδέστατος, εϊη δε αν τό παράγγελμα καί πασιν άλλοις προσήκον, 

5 οις άπανάστασις έκ μή τοιούτων μελετάται προς τά βελτίονα' ούτω 
Μωϋσής εξ Αιγυπτίων γής μετάγων εις την έπηγγελμένην τους 
'Ισραήλ ουκ άν, εΐπερ έγερ3ήναι αυτούς ειπε καί άγειν έκεΐ3εν, είχε λέγειν 
τι καιριώτερον 'Αβραάμ δε και αυτός κελευσ3είς έξελθεΐν, δ3εν κεκέλευ-
στο, καί ύπακούσας καί σκευασάμενος τί άν άλλο πρός τε τους οϊκειακούς 

10 καί τους άλλως οίκότριβας άνεφ3έγξατο ή πάντως εις εγερσιν όρ3ω3ήναι 
καί άγειν έκ των έκεΐ, δποι χρή κατανταν; τίνι δέ των στρατηγών ουκ 
άν εϊη προσφυές έξεγείρεσ3αι κελεύειν τους στρατιωτικούς, δτε δέοι, και 
ΰπάγειν εις όδόν; ò γοΰν στρατηγικώτατος ήμέτερος αύτοκράτωρ, ούκ 
οιδα, πηνίκα ούκ άν φέροι άνά στόμα την δεσποτικήν έκείνην φωνήν, δς 

15 πρώτον μεν εαυτόν εις άνδρείαν έρε3ίζει λεοντωδέστερον, καί ού κα3εύ-
δοντα δμως εις πλέον διανιστα καί προβιβάζει έπί όσον εϊη άν άπασι 
τοις άλλοις άπρόσβατον, είτα καί τοΰ στρατεύματος δσοις αϊ άκοαί 
τέτρηνται εις ψυχή ν, ού παύεται έπιλέγων ού μόνον τό έξεγείρεσ3αι καί 
πο3εν άγειν, άλλά καί έπί τά ένδοτάτω προάγειν καί εις αύτάς, ώς ειπείν, 

20 τάς καρδίας των τού βασιλέως, ήδη δέ καί 3εού έχ3ρών παρεισδύεσ3αι· 
οΐ δέ πεί3ονται καί ή οδός έξανύεται καί ιδού τω συχνω τούτω έμβοή-
ματι ούδέν ήττον ή σάλπιγξ περιηχούντι καί έξεγείροντι κάρος μέν ού-
δένα τών απάντων έχει ούδέ άπονυστάζουσιν εις άνέγερτον, άγειν δέ 
συνεσκευασμένοι προάγουσι μέν εις όδόν, άγουσι δέ και φέρουσι τά τοΰ 

25 'Ισμαήλ καί τήν δούλην 'Άγαρ μόνον ούχ' έλκουσι τών τρ ιχών εί δέ που 
καί δραπετεύσει, εχει αύτήν ή έρημία καί ó φίλος άσκός καί αύτός ούδέ 
πλήρης, άλλά κατά τούς έν τή πάχνη τρόπον || άλλον ήπερ ψάλλει 
Δαυίδ· άλλά τούτων μέν ού μοι άρτι έπί πλέον καιρός, ή δέ έγερσις καί 

25 τήν—"Αγαρ: i .e. Turcos. 

3 loh. 14,31; cf. et Mt. 26,46; Me. 14,42 6 Ex. 3 sqq. 8 Gen. 12 20 lac. 4,4 
et al. 21 ad vocem cf. Eust. opuse, p. 140,22; 304,89 23 cf. Aristot. EE 
1216 a3 26 Gen. 21,14 sqq. 27 Ps. 118,83 

6 TOUS 'Ισραήλ: cf. pp. 112,42, 120,43 et 124,73 υιών Ισραήλ. 27 ζήτει ad τρόπον 
cod. in marg. 
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18 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

το έντεύ3έν πόθεν άγειν και ναυτικοΐς άνδράσι, και εΐ τίνες δε κατ' έμπο-
30 ρίαν άλλως που στέλλονται, ούκ άν άπάδοιεν έκεΐνοί τε γαρ ουκ επί 

μιας στηρίζουσιν, άλλα πνεύματι φέροντι κατά ροΰν ϊενται, τά μεν πλείω 
του κερδαλέου χάριν, εστι δέ ου και ϊνα τό πειρατικόν ύπεκκλίνωσι· και 
τό λοιπόν δέ έμπορικόν ουκ αν άπαλλαγεΐεν ευτυχώς μή πολλάς γαίας 
άμείβοντες· ου μην οΰδ' ό περί ζώα τρίβων τόν βίον έχει μή και αυτός 

35 έγείρεσθαι 3έλειν και άγειν έντεύ3εν έκεΐ καί συμμετάγειν τό ποίμνιον 
και σχολή γε άν τις τάς τέχνας άρι3μώ περιλήψεται, ών ό μεταποιούμε-
νος έχοι άν καί αυτός τό εΰαγγελικόν εκείνο ρητόν έκβοαν κωλύει τοίνυν 
ουδέ ημάς ουδέν τ ω εΰαγγελικω ποταμώ έπικύψαντας πλήσαι τό στόμα 
του καλοΰ τούτου νάματος· ö δή τρανές οίον κελαρύζον εξηχεΐ τό 'έγεί-

40 ρεσ3ε άγωμεν εντεύθεν'· άλλά τίνες όντες ήμεΐς τούτο άναφ3εγγόμε3α 
καί πό3εν έξεγείρομεν καί πού ποτε άγομεν; εϊποι μέν άν τις, ώς ούτε 
κατά Μωσέα έκ γης Αιγύπτου άλλο3ι ούτε κατά τόν 'Αβραάμ έκ της 
οικείας εις τήν αλλογενή· στρατηγώ δέ όπλων μέλησις καί στρατοπέδου 
μετάταξις και όσα της Άρεϊκής έπιστήμης, ήμΐν δέ ουδέν τι των τοιούτων 

45 μετόν, ώς οΰδέ τοΰ πέτεσ3αι τοις πεζεύουσιν άποφήσει δέ πάντως ήμών 
ό τοιούτος καί τά λοιπά, τήν έμπορίαν, τήν ναυτιλίαν, τήν ποίμανσιν 
καί ούτω μέν εκείνος, ημείς δέ, εί και μηδέν τι τούτων έν π ρ ώ τ ω λόγω, 
άλλ' εις ομοιότητα παραβολικήν διαβαίνοντες πάσιν, οίς αύτός άπέφησε, 
προσηρμόσμε3α· έστάλμε3α γάρ καί άπό της Αιγύπτου, της έφαμάρτου 

50 ζωής τους τόν 3εόν και ορώντας και έπικαλουμένους έξανιστάν καί εις 
γήν έπανάγειν έκείνην, μέλι μέν ρέουσαν (άπόλαυσιν άγα3ών, οποίων 
ούδεμία ήμΐν αΐσ3ησις άντελάβετο), γάλα δέ (τρυφήν τήν υπό φωτί, 
ούπερ σκιάν ουκ έστι κατακαυχήσασθαι, ου σύμβολον ή ροή τοΰ γάλα-
κτος, ού μόνον ύγροΰ οντος άσκιάστου, άλλά καί εις τρυφήν έπιπρέπον-

55 τος) καί ούτω μέν κατά Μωσήν έστάλμε3α γης Αιγύπτου άπάγειν τούς 
όσοι πεί3ονται, είη δέ πάντας πεισ3ήναι καί μηδένα τών απάντων έν-
απολειφ3ήναι (ούτω γάρ καί Μωσής εξήρε τόν οίκεΤον λαόν μηδέ γοϋν 
μιας ψυχής έμμεινάσης εις Αϊγυπτον), γογγυσμός δέ άπείη· ούτε γάρ δι' 
έρήμης πλανησόμε3α ούτε δια 3αλάσσης διαβησόμε3α καί ούδέ ό 

60 διώκων άνά κράτος έπιδραμεΐται ήμΐν, ήδη καιρίαν πεπληγμένος καί τ ω 
του σταυρού τιμίω ξύλω κατεαγώς καί άσκωλιάζων οίον τόν δρόμον καί 

31 cf. Plat. rep. 394d Diogenian. 5,82; cf. et Eust. ad II. 891,10 et saepius 34 
Lucían. Anach. 18 39 sumptum videtur e Hesych. s.v. κελαρύζει 42 v. supra ad 
lin. 6 v. supra ad lin. 8 44 ad vim vocis μετάταξις cf. Polyb. 12,25 f3 46 TTOl-
μαυσιυ: cf. Petr. Sic. h. Man., ed. Ch. Astruc—W. Conus-Wolska et alii, Travaux et mémoi-
res 4 (1970) p. 39,26 51 Ex. 3,8 et saepius 57 Ex. 16,7 sqq. 59 Ex. 3,18 et 
saepius Ex. 15,19 sqq. 60 Ex. 14 sq. Aeschyl. Ag. 1343 61 Thdt. quaest. 
26 in Ex. 

44 an μΕτατάξεωζ scrib.? 
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ΛΟΓΟΣ Β 19 

τούς διωκομένους ϋποβλεπόμενος, άλλ' ούδέ μην τέσσαραιν έτεσι περιο-
δεύσομεν άρκέσει y à p ήμερων τοσούτων κύκλος εις την πεποθημένην 
άποκατάστασιν και τούτο μεν τοιούτον, ημείς δέ καί κατά τόν 'Αβραάμ 

65 έξελθεϊν υμάς των γηΐνων φρονημάτων προκαλεσόμεθα καί γης ετέρας 
επιβήναι, ην θεός πάλαι ύπέδειξεν, εις ην έμπεριπατήσαντες πληθυνθη-
σόμεθα έν τοις άγαθοϊς τοΰ οίκου του θεού υπέρ θαλασσών άμμον καί 
παν ούράνιον άστροδέτημα. 

Δώσετε μοι τό έντεύθεν κατά τίνα τρόπον καί άξίωμα στρατηγού· εί 
70 δέ και όπλα ζητείτε, οίς υμάς περιβαλώ, έχω τήν όπλοθήκην, ήν ό μέγας 

Παύλος διεσκευάσατο, τούς πνευματικούς θώρακας, τάς περικεφαλαίας, 
τα λοιπά, οις κατά τών άντιμάχων πνευμάτων της πονηρίας όπλίσεσθε· 
έγώ δέ τό εντεύθεν ούδέ τήν ναυτιλίαν όκνώ· οιός τε γάρ εΐμι κατά θά-
λατταν καί αύτός ταύτην τοΰ βίου πλαζόμενος όμως ποιεΐν υμάς έντεύ-

75 θεν έκεΐ άγειν εύθυβόλως καί άνάγεσθαι τά μεν εις φορτηγίαν έμπορευ-
μάτων, έξ ών έστι κερδαίνειν τά εϋκταιότατα, τά δέ καί εις άποφυγήν 
τών πειρατών δαιμόνων, οϊ τήν βιωτικήν θάλασσαν καί άλλως βραττο-
μένην κα'ι κλυζομένην ακάθεκτα προσεπιταράττουσι και τό κύμα εις πο-
λυκυμίαν έκμαίνουσι, πειρώμενοι ού μόνον τών άγαθών άγωγίμων 

80 στερήσαι, άλλά καί φονικόν έπιθέσθαι καί, όποια τά εκείνων, εις θάνατον 
καταγαγεΐν, τά μέν θυμώ, τά δέ επιβουλή κα'ι διαβολή καί όλως έξ άμαρ-
τ ι ώ ν όθεν αϊ νόσοι τοις πλείοσι καί τό τών νόσων βαρύ κατάντημα-

άκόλουθον δέ άν εΐη, ώ φίλον άκροατήριον, κατά τόν δμοιον λόγον καί 
τό άλλως έμπορευτικόν υμάς έμοί δούναι, εϊ γε καί τό ναυτίλλεσθαι· καί 

85 πάντως ουκ έξω λόγου καί ή μας εις τό τοιούτον φΰλον έντάξετε, οϊ γε 
προς οφειλής έχομεν άγειν δι' άνάγκης υμάς χειρίζεσθαι τάλαντον τό έκ 
θεού <καί> μή καταχωννύειν εις γήν, άλλά προ χειρών εχειν καί μεταβάλ-
λειν εις κέρδος ψυχών ώδε καί έκεϊ στελλομένους, διά πολλών δηλαδή 
άγοντας οδών καί μεθόδων και τρόπων, όθεν οΰκ άκερδές ΰμΐν γενήσεται 

90 τό εμπόρευμα' δτι ουν διά ταύτα ούδέ ήμίν άπωδόν πέφηνεν ειπείν τό 
κυριακόν έκεΐνο λόγιον "έγείρεσθε άγωμεν έντεύθεν', τεθαρρηκότως άνα-
βοώ καί αύτός· έγείρεσθε· τίνες; ή τάχα μέν είποι τις άν οί καθήμενοι· 
έστι γάρ καί τοιούτον έγείρεσθαι τό μετά τό καθήσθαι, οποίους οΤδεν ó 
Δαυίδ όρθρίζοντας εις έργον καί βραχύ διαλείποντας τοΰ καλού, ö δή 

66 ν. supra ad lin. 8 67 Ps. 138, 18; cf. et 1er. 15,8 68 ad vim vocis άστροδέτημα: 
cf. Suda s. ν. άστήρ άστρου διαφέρει 71 cf. et 2 Cor. 6,7; 10,4 Eph. 6,14; 1 Thess. 
5,8 Eph. 6,17; 1 Thess. 1. c. 72 Mac. Aeg. hom. 21,2; 28,1 et al. 73 3άλατταν 
. . . βίου: locus communis 75 cf. Arist. Pol. 1258b23 78 ττολυκυμίαν: cf. Const. 
Manass. chron. 5453; 6283 86 cf. Mt. 25,15 sqq. 91 ν. supra ad lin. 3 94 
1 Regn. 29,10 sq. 

82 ταίς cod.; postea corr. m. pr. 85 ΰμάζ cod.; postea corr. m. pr. 87 καί ante μή 
add. Kambylis 
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20 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

95 καθεσθήναι οιόν έστι καί αύθις άνεγειρομένους εις αγαθόν || και έστι μεν 
ό λόγος ούτος ούκ εξω του προσφυοϋς, άλλ' ήμΐν έκτέον του ευαγγελίου 
και κατ' εκείνο ρητέον τό έγείρεσθε· τίνες δή ποτέ; ή δήλον, ώς οί καθεύ-
δοντες· ού καταγορεύω της έμής ταύτης έν θεώ ποίμνης κατάπτωσιν 
κατά τους ώθισθέντας και άνατραπέντας του πεσεΐν και οις ò πους ούχ° 

5 ϊσταται έν εΰθύτητι οΰδέ κατ' εκείνους, οίς έξεχύθη παρ' ολίγον τα δια-
βήματα και οις ό πους σεσάλευται· ó δή καί αυτό καταπτώσεως έγγιον 
οΰ ταύτα τοίνυν άπείη τα τοιαύτα, σκορακισθεϊεν μακράν ορθοί πάντες 
ύμεΐς έν θεώ εδραίοι καθεστώτες, έν άγαθοΐς βέβαιοι, βεβηκότες έν άσφα-
λεΐ' έστι δε καί άλλως τό καθεύδειν πολυσχιδές· τό μεν εις θάνατον, δ και 

10 θείας έγκελεύσεως εις άνέγερσιν δέεται καί έπιφαύσεως της του Χριστού 
κατά τό γράμμα τό ιερόν, τό δέ εις ΰπνον, öv όρθρου τις άποτιναξάμενος 
Δαυϊτικώς εξομολογείται τώ κυρίω- ταύτόν δέ ειπείν, εύχαριστίαν ανα-
πέμπει τω δόντι τήν ήμέραν μέν έργάσασθαι, τήν νύκτα δέ άναπαύσα-
σθαι· έστι καθεύδειν καί τό απλώς άνακεΐσθαι καί μή πάντη έγρηγόρως 

15 έχειν καί δια τούτο μηδέ τρόπαιον ΐστάν, ώς μανθάνομεν ούτω καθεύ-
δειν λέγειν τον εως άρτι καιρόν τούς πολλούς ούκ άν εις τό πάν όκνή-
σαιμι· δήλον γάρ, ότι ό φθάσας τοΰ χρόνου καιρός ού της ενδελεχούς 
επιτάσεως ην, άλλ' έξήν καί άνίεσθαι καί διαλείπειν τό έναγώνιον τούς 
γούν τοιούτους έγείρεσθαι νΰν καί άγειν έντεΰθέν φημι, ώς τοΤς γε διά 

20 βίου έπεστραμμένοις εις εαυτούς καί προς άγώνα κατηρτισμένοις καί εις 
έργατείαν τήν κατά πνεύμα μή άναπίπτουσιν ούκέτι τό 'έγείρεσθε άγω-
μεν' έχω λαλεΐν, άλλα 'πορευόμενοι πορεύεσθε καί ύμεΐς τε της όδοϋ 
γίνεσθε καί τούς ύπτιάζοντας εις έργον όμοιον προσλαμβάνεσθε'· έγεί-
ρεσθε τοίνυν, ώ άδελφοί έκεϊνοι· και ούκ άρκεΐ μόνον έγερθήναι, άλλά 

25 χρή καί άγειν, εϊτ' ούν τοις έμπροσθεν έπεκτείνεσθαι. Όδός ό παρών 
βίος, ήδη δέ καί πάροδος' ού χρή δέ έν άδω κατακεΐσθαί τινα όποια 
λίθον προσκόμματος, άλλ' έγηγέρθαι, [ϊν]α μή τον ζώντα ψεύδηται, 
ούδέ μήν όρθόν έστάναι διόλου (τοϋτο γάρ καί δένδρου σκιάζοντος τήν 
όδόν), [άλ]λά χρεών και έγηγέρθαι καί άγειν καί ούκέτι ούδέ τούτο 

30 άπόχρη τοις λόγω πεπλουτισμένοις καί τό της πλάσεως [πε]φιλοτιμημέ-
νος έξαίρετον, άλλά φυλοκρινητέον τό άγειν προσθεμένους καί τό έντεΰ-
θεν πόθεν έντεϋθεν; ή πάντως, όθεν, εΐ μή και έγερθή τις καί άγοι, 
μώμον άν πολύν έαυτώ έπιτρίψηται - καιροί μέν ουν ετεροι σωτηριώδεις 

5 Ps. 25,12; cf. et Sir. 51,15 6 Ps. 72,2 Ps. 93,18; cf. et 72,2 8 cf. Col. 1,23 
et al. 9 Dio Chr. 33,17 ( = Archil, frg. 114 West) 10 Ps. 12,4 et al. Eph. 
5,14 12 Ps. 32,2 et saepius 14 Gen. 1,5 15 Plat. Critias 108c et al. 21 
loh. 14,31 23 lud. 4,9 et al. 25 Phil. 3,13 27 Is. 8,14; Rom. 9,32 sq.; 1 Petr. 
2,8 30 1 Cor. 1,5 33 cf. Eust. Prooem. comm. Pind. 28,6/7 ed. Kambylis 

2 ή cod. 16 άντί τοΰ τταντάπασι cod. in marg. 32 ή cod. 
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ΛΟΓΟΣ Β 21 

εγέρσεσι καί προόδοις ετέρας προς τοΰ κοινού ήμών οδηγού καί προς 
35 βασιλείαν όδοΰ προσφόρως άπονενέμηνται, ό δέ νυν ένιστάμενος του 

τρυφάν έξεγερθήναι προκαλείται καί άγειν εντεύθεν έπί τό έγκρατέστε-
ρον καί της μέν σωμασκίας ύφέσθαι καί άποθέσθαι την κατασάρκωσιν 
καί τό εντεύθεν βάρος άποσκευασαμένους άποποιήσασθαι, περιποιή-
σασθαι δέ τό άβαρές καί εύζωνον καί άπαραπόδιστον ττρός την της 

40 νηστείας όδόν. 
Άλλ' ώ θαυμασίου τούτου πράγματος· νηστείαν είπον καί άμα πε-

ριήλθε με τά ταύτης εγκώμια, ών γέμει μέν εκάστων ή καρδία, προφέρει 
δέ καί τό στόμα είς άγιασμόν έξωθοΰν μέν την σιτοφαγίαν, έντρυφών δέ 
τή καλή νηστεία, δτε των περί ταύτης λόγων έμπιπλάται, εις ους καί 

45 πάνυ έπί μακρόν άπασχολήσας τις εαυτόν οΰκ άν σχοίη μη δτι γε αυτός 
εξευρεΐν ειπείν τι καινότερον, άλλ' ουδέ τά των φθασάντων έκλεξάμενος 
άπογράψασθαι· τοσούτον άγαθόν τό πράγμα, ώς μηδέ άναμένειν άκού-
ειν τόν άκροώμενον καλόν τό νηστεύειν καί προαρπάζειν τον λόγον καί 
φθάνειν συντίθεσθαι κάντεΰθεν μηδέ τόν διδάσκαλον μακρά πονεΐν καί 

50 κατατείνειν λόγους εις πειθώ τοις άκούουσιν, άλλά ταχύ λύειν τόν 
άγώνα και άπολύειν τόν σύλλογον πάντων κατατιθεμένων καί έπιτε-
μνόντων τό διδασκάλιον πλήν άλλ' ει καί ούτω προλάμπει τό πράγμα 
καί ουδείς όστις τό καλόν τοΰτο ού σύνορα καί διά τοϋτο καί ό περί 
ταύτης διδασκαλικός λόγος ού πάνυ ζητείται- ταΰτόν γάρ την νηστείαν 

55 πειρασθαι σεμνύνειν παρά γε Χριστιανοϊς καί τό φως, δτι καλόν, διδά-
σκειν παρά τοις βλέπουσιν ώμολόγηται γάρ άμφω επίσης· νηστεία τε 
γάρ λάμπειν έν άρεταΐς πεπίστευται όσα καί φως, ει γε πάν διασκεδάζει 
τό έπισκοτοΰν ταΐς αΐσθήσεσι καί άπάγει τό έπιπροσθοΰν καί εις θεόν 
άναβλέπειν ποιεί· καί φωτός δέ καλλονήν άσπάλακες άν άγνοοϊεν καί 

60 δσοις άλλοις ή φύσις δεδυστύχηται τάς του βλέπειν θύρας ού διαπετά-
σασα ή καί άλλως άπαμαυρώσασα - ει γοΰν καί ούτω ταΰτα, έγώ δ'ουν 
ούκ άνασχετόν ήγημαι άπανηγύριστον παραδραμεΐν τό μέγα τοϋτο κα-
λόν καί μη ού βραχύ τι περί ταύτης διασημήνασθαι- άμέλει καί λέγω 
καί αύτός την νηστείαν θεόσδοτον άγαθόν τή άνθρωπίνη γενέσει σύν-

65 δρομον, τή καθ' ημάς φύσει σύγχρονον, τή πρώτη πλάσει συγκαταβλη-
θέν, ψυχής ρυπτικόν, || σώματος άγιαστικόν, τελεστικόν μέν προφητών, 
αποστόλων δέ συνέμπορον, ήλικίας άπάσης μελεδωνόν, βρεφοκόμον 
άγαθόν, παιδαγωγόν εμφρονα καί ού μόνον, άλλά καί γερονταγωγόν, 

35 Num. 20,17 37 κατασάρκωσιν: cf. Eust. ad Od. 1656,42 39 Basil, hom. 
2,2 59 Diogenian. 8,25 62 άπανηγύριστον: cf. Eust. ad Od. 1569,56 

35 fort, βασιλείας scrib. νΰν e νώ corr. m. pr. 51 verba καί — σύλλογον in cod. 
iterum scriptae m. pr. postea del. 54 τά ττερί νηστείας cod. in marg. 
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λαγνείας απαγωγή ν, άγνείας είσαγωγήν, ύγιεία σύντροχον, ευεξία σύν-
70 τροφον, νόσοις άντίπαλον, βίου συγκρότησιν, δτι και τρυφής άντίμα-

χον, έξ ή ς τ ά μυρία κακά, πα3ών άπαλλαγήν, προς S E Ò V καταλλαγήν, 
πτερόν λογισμού, δι' ου μεταρσιοϋται vous αί3έριος, δπλον κατά των 
εις νουν άντιμάχων έχ3ρών, ειρήνης αίτίαν της ύπέρ νουν άστασίαστον 
γάρ ήμΐν τό σώμα έκ των πα3ών συντηρεί νέκρωσις αύτη πα3ών, 

75 ζώωσις λογισμού, επιθυμιών ρυ3μισμός, σαρκών κένωσις, τροφή ψυχής· 
ταύτην αιδούνται και 3ήρες· τοις νηστευταΐς εϊκει μεν 3άλασσα, φέρει δέ 
και άήρ κούφως ΰπανέχων ώσεί και πτηνά ουράνια' αύτη κατά τυ-
ράννων πίστεως δπλοις μάρτυρας ώπλισε και τούτους έκατέρου γένους 
καί ήλικίας παντοδαπής και ά3λοφόρους ανέδειξε· κατε3άρρησεν αύτη 

80 καί ουρανού, όμβρους, οις ή3ελε, καταγαγουσα καί πΰρ βρέξασα, ένα[ν-
τιότησι] στοιχείων ισχύος διανειμαμένη ταυτότητα· καί στρατηγός δέ 
νηστεύων μάννα κατήγαγεν έκεϊ3εν εις παραψυχήν τω λαώ· 'εάν πεινά-
σης δια 3εόν, κόραξ σε 3ρέψει', όστις ποτέ κόραξ ούτος, εϊτε ό προς 
αϊσ3ησιν, εϊτε καί τις νοούμενος, όποιον τό ληστρικόν και πειρατικόν, οϊ 

85 πλουτοΟσι μεν, οΤς οία σαρκοβοροΰσιν αρπάζοντες, άποπλουτοϋσι δέ 
ποτε καί αυτοί τοις νηστεύουσι, 3εοΰ πάντως κινοϋντος, καί, τό της 
Γραφής, έξελθεϊν έπιτάσσοντος μέλι έξ εσ3οντος, ίνα καί ούτως ó νηστεύ-
ων πρεσβεύοιτο· καλόν ή αύτάρκεια· κάλλιον ή νηστεία, εϊ'περ τό μέ\> 
αύταρκες κατακιρνα τό του κορέννυσ3αι άκρατον και τοΰ άγαν τής 

90 τρυφής υφίησι καί τήν μέν ϋβριν παύει, τω δέ κόρω où πάνυ τι αντιμάχε-
ται- σώφρων γάρ τις κόρος καί ή αυτάρκεια· ή νηστεία δέ αύτόχρημα 
πρός μάχην τω κόρω άντεπεξάγεται καί τή μέν αύταρκεία εγγύς ϊσταται 
κατά τό μέτριον τής τροφής, άπάγει δέ τόν κόρον ύπερόριον, δεινω 
τούτω καί πολυβορωτάτω 3ηρίω άντικα3ισταμένη καί κατά στόμα 

95 υπαντώσα καί πλήττουσα καί τό παμφάγον εϊργουσα· νηστεία τήν έρη-
μον άσκητηρίων έπλησε και εις οίκουμένην μετέ3ετο, τοις μέν γαστριζομέ-
νοις άφεΐσα τάς πόλεις μεστάς, ών καί 3έλουσι, τοις δέ νηστευταΐς άπο-
δούσα τήν μηδέν μέν έχουσαν, πάντα δέ όμως τά έκείνοις έφετά κατέχου-
σαν νηστευταί άνδρες, οΰ γάρ κατάφορτοι βρώμασιν, και κατά κυμάτων 

5 έπέζευσαν καί κα3ά τίνες νήες εύστολοι του καλοϋ τών [άγα3ών] αγώγιμου 
έμφορτοι τώ ΰδατι έπεπόλασαν τό βαρύ τοΰ γεώδους άποσκευασάμενοι 

73 Phil. 4,7 82 Ex. 16,31 sqq. 82 3 Regn. 17,4sqq. 85 σαρκοβοροΰσιν: cf. 
Schol. Thuc. 2,50; Theophil. Ant. Autol. 2,16 87 Deut. 32,13; Ps. 80,17 4 Or. 
Sib. 6,13 et al.; ad passum cf. Mt. 14,29 6 Ps.-Plat. Ax. 365e et al. 

69 υγεία cod. 76 ex εϊκε corr. m. pr. 78 τό μέν έκατέρου yévous ΕΪρηκε διά τό 
άρρεν καί ΤΌ 3ηλυ, τό δέ ήλικίας τταντοδαττώς διά TOUS παΐδας, TOÙÇ γέροντας καί τάς 
λοιπάς ήλικίας cod. in marg. 80 leg. et suppl. Kambylis (cf. infra p. 54,90) 4 öpa, 
ττώς λαμβάνεται τό 'κατάφορτοι' καί τό 'έμφορτοι' cod. in marg. 5 άγα3ών supplevi, 
quia Eust. hic repetit passum p. 19,79 scriptum 
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σώματος· θαΰμα τούτο του [εν] Ερυθρά ούκ οϊδα, εΐ μή καί έττί πλέον 
τεράστιον έκεΐ μεν yàp στερεά χέρσος τους εαυτής τροφίμους εφερεν, 
ενταύθα δέ τό ρυτόν ύδωρ εις γης οΐον φύσιν έπήγνυτο τοις πεζεύουσιν, 

10 ϊνα ώσττερ όλη γή τεραστίως όχεΐται καθ' ϋδατος, ούτω καί ύδωρ εκείνο 
ΰποκείμενον εις θεμέλιον εΐη τη γη ταύτη τ ω έκ χοός συμπαγέντι του 
νηστεύοντος σώματι· καί μην κάκεΐνο τό Έρυθραΐον ύδωρ τοις Ίσραηλί-
ταις ούκ άλλως άλλ' ή έγκρατώς έσχηκόσιν και των Αιγυπτίων λεβήτων 
άπεσχημένοις νηστευτικώς καί των άλλων άκρασιών εις διαβάσεις έσχί-

15 ζετο, ίνα τή αύτη νηστεία, μάλλον μεν ούν τη αύτή μεγαλοδυνάμω χειρί 
τή συγκρατούση τους νηστευτάς, ράβδω μέν διαρραγείη τό τής θα-
λάσσης ύδωρ εις τειχήρη διάστασιν καί λαοΟ έγκρατευομένου διάβασιν, 
ποσί δέ αύθις άνδρών έγκρατευτών ύποστρωθείη πιστόν εις περίπατον 
καί κατ' άμφότερα δυσωπηθείη τους όμοδούλους ϋπανέχουσά τε καί εϊ-

20 κουσα· καί τοις μέν υποκείμενη δσα καί χέρσος, τοις δέ διισταμένη καί 
άνακαλύπτουσα καί δίδουσα πατεΐσθαι την γήν, ή αυτή τοις μέν Αί-
γυπτίοις εις κατάποσιν διαχάσκουσα καί σχεδιάζουσα τήν είς Άιδου κα-
τάπτωσιν, τοις έξ 'Ισραήλ δέ άγκάλας οίον διαπετάσασα φιλοξενώτερον 
καί τους μέν εις θανάτου κατασπώσα γαστέρα, τους δέ προς τήν έν 

25 επαγγελία ζωήν διαβιβάζουσα, ούχ' δτι μή καί δι' Ερυθράς εϊχον πεζεύ-
ειν ούτοι, θεοΰ μέν έπιτάξαντος, Μωσέως δέ ύπακούσαντος καί του κύ-
μ[ατος] προκατάρξαντος, άλλ' ίνα θαρρήσωσι τήν πορείαν ώς διό ξηράς 
οί διώκοντες (ύδατι γάρ πιστεύσαι τούς πόδας εις ó [δον] έτόλμησαν) καί 
θαρρήσαντες μεσολαβηθώσιν καί τά υγρά τείχη αύτοϊς έπισυστάντα 

30 καταρρυώσι καί συγχώσωσιν άνεξόδευτα. Καί νΰν μέν ή νηστεία ούτω 
τερατουργεΐ κατά ύδατος· εί δέ καί γήν διαστήσει τοΰ νηστευτοΰ εΰξα-
μ[ένου] καί τους κακοπραγοϋντας κατασπάσει προς δλεθρον, άλλο 
τούτο θαύμα καί τού εχειν τήν νηστείαν έπιτάττειν τοις στοιχείοις μαρ-
τύριον ουκ είδος πάσχειν παραγραφήν έξήρανεν ήλιος άκραιφνής έπι-

35 λάμπων, εάν που ή ξηρά είς ΐλύν τελμ[άτων] ρυΐσκηται· καί νηστεία δέ 
λάμψασα πλαδώσας ϋπό τρυφής σάρκας έξίκμασε καί είς πάγιον άρμο-
σαμένη συνήγ[αγεν]. 

Οίδαμεν, δτι πρέσβις ή προσευχή προς θεόν άδωρότατος- νηστείας 
δέ άνευ ουκ άν οΰδέ τά τής ευχής εύοδα γίνοιτο καί τοίνυν άπρακτος ή 

40 πρεσβεία καί ή καταλλαγή ουκ εύτελεσφόρητος, εί δέ καί υπέρ προφήτου 

7 Ex. 14,15 sqq. 9 Soph. O C 1598 12 Gen. 2,7 13 Ex. 16,3 14 Ex. 
14,21 15 Ex. 14,31 16 Ex. 14,16 17 Ex. 14,22 et saepius 24 Catena in 
Act. Apost. 2,24 25 Ex. 3,8 et saepius 27 Ex. 14,29; 15,19 35 ad vim vocis 
ρυΐσκηται: cf. Eust. ad II. 94,32 40 Dan. 6,18 sqq.; cf. et Euseb. Alex. serm. 1 (M 86 
c. 317a) 

23 διαπεταννΟσα scribendum 26 κυμ (sine acc. in fin. lin.) cod.: κύματοξ supplevi (ad 
vim vocis cf. LSJ s. v. I 2) 33 εχειν: άντί TOÖ 5ύνασ3αι cod. in marg. 
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λέοντας αύτη έκολάκευσεν, εϊ δε και άλλοίους 3ήρας πραύνασα ετιθάσευ-
σεν, εάν και ττυρί παρετάξατο, τα μεν δρόσον κατα| |γαγοϋσα, τα δέ και 
άλλως μαράνασα, εάν ένετείλατο νεφέλαις ύπαγορεύουσα, όσα έδόκει τ ω 
νηστευτή, εάν ψυχήν εις προφητείαν έκά3ηρε καί είς 3εοπτίαν ήνοιξεν 

45 όφ3αλμούς, έάν πόλεις τρυφή κατασειομένας καί ήδη κατασττωμένας 
έστήριξεν, έάν έν πολλοίς κατά 3ανάτου ήυδρίσατο την βοράν εις έμετον 
αύτω περιτρέψασα καί τούς οίχομένους εις βίον αύθις έπαναστρέψασα, 
βίβλων μακρών άφορμαί αύται καί λόγων, ο'ί πέρας ούκ οϊδασιν σύμβο-
λον ταύτης καί αί πλυνόμεναι παρά τ ω παλαίω νόμω κοιλίαι καί ούτω 

50 κα3ιερούμεναι· πλύμα δέ κοιλίας τοιαύτης νηστίζεσ9αι και εις κένωμα 
των περιττών ούτω κα3αίρεσ9αι· τις άναβήσεται εις τό όρος κυρίου; ή 
πάντως κατά τόν ψάλλοντα ά3ώος χερσί καί κα3αρός τη καρδία- προσ-
επινοητέον δέ, ότι και ούτω κα3αρός, ώς καί πεπλύν3αι την κοιλίαν 
3εωρητικώτερον καί μηδέν έχειν βαρύ και κα3έλκον τόν άναβαίνοντα. 

55 Δρόμος ήμίν ó κατά πνεύμα πρόκειται· ούκοΰν πολυφαγεΐν ού χρεών, 
ώσπερ ούδέ εΐ κατά σώμα τρέχει τις δρομεύς, ούτε σαρκικός δρόμοι άν 
βρωμάτων έμφορτος ούτε πνευματικός μή τη νηστεία ύποκενω3είς· 
πολλών, φησίν, στρου3ίων διαφέρετε ύμεΐς· αρά -/ε διό τό πεζόν; καί 
μην τούτο καί άλλοις κοινόν, όπόσα φύσις πτίλοις ούκ έστεγάνωσεν, 

60 άλλ' ότι καί ήμΐν πτηνός ó νούς καί ού περί τόν άέρα μόνον αίρεται, άλλ' 
έάν βουλοίμε3α καί ύπέρ τόν ούρανόν τη πρός τό άγα3όν άνατάσει 
καί τη άναβάσει τη πρός τόν ύπερουράνιον περι3ετέον ουν πτερά τά 
προσοίσοντα την κουφίζουσαν νηστείαν καί γή3εν αϊρουσαν καί εις 
μίμησιν τών μεταρσίων πτερωτών ύμνητών τού 3εού ή μας άνάγουσαν, 

65 οις, ώς έξόν, μεταπλαττόμε3α πρός τό νοερόν νηστεία κενοί μεν σώμα-
τος, πληροί δέ πνεύματος· νηστεύειν ταύτόν άν εϊη και γης ύπερ3εν είναι 
καί ήρ3αι πρός τά όρη, ό3εν ή 3εό3εν βοή3εια έρχεται· ó νηστεύων 
δαιμόνων μέν ούκ εστίν ειπείν εις όσον κατευμεγε3εΐ, κάτω βάλλων τό 
τούτων ύψωμα καί ύπό πόδα τι3είς άσπίδας τούτους καί βασιλίσκους 

70 και όσον άλλο τοιούτοις πατεϊσ3αι ποσίν ή Γραφή παραδίδωσι, [άγ]γέ-
λοις δέ άμιλλήσηται άν εις τό έγχωρούν καί βραχύ τι έλαττω3ήσεται· 
νηστεία έπάνοδος εις τήν πο3ουμένην πατρίδα, εϊτουν εις παράδεισον 

48 Eur. Hec. 1239; Phoen. 199 49 Lev. 9,14 51 Ex. 19,3 et saepius 52 Ps. 
23,4 58 Mt. 10,31; Le. 12,7 60 Philo opif. 70; Nonn. par. loh. 6,21 61 Euseb. 
Alex. serm. 1 (M 86 c. 317a) 62 Dion. Ar. d. n. 1,6 63 Ioh. Chrys. hom. 1,4 in 
Gen. 64 cf. Euseb. Alex. 1. c. et al. 65 cf. Clem. Alex. eel. 14 et al. 67 Ps. 
120,1 68 Greg. Nyss. hom. 5 in Cant. (p. 141, 15 Jaeger) 69 Ps. 90,13 70 cf. 
Ps. 8,5 71 cf. Philo de somn. 1,45 et al. 72 cf. Greg. Nyss. hom. opif. 17,3 et al. 

41 έτι3άσσευσεν cod. 
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άποκατάστασις· αύτη σφαλμάτων γεναρχικών έπανόρ3ωσις, υστερημά-
των προγονικών άναπλήρωσις· φιλοπάτωρ όντως ò νηστευτής, oís τε 

75 των προπατόρων άποδίδωσιν δφλημα, κελευσ3είς αυτός, ώυ άπέχεσ3αι 
χρεών, και άπεχόμενος εγκρατέστατα φιλονεικεΐ καΐ κατά φυσικής ό 
τοιούτος ττλάσεως, ώς άν εκ τοΰ κατά φύσιν εις τό ύπερφυές μετατάξη-
ται· φύσις μέν γάρ ήνοιξε τοις σώμασιν άπο3ήκας, έν αίς 3ετέον ήμΐν τά 
προς σύστασιν καί τούτο γε τοις λοιποΐς ζώοις τον τιμιώτατον έξίσωσεν 

80 άνθρωπο ν. [Ό ν]ηστεύων καταμεμψάμενος οίον τήν τε ροήν τήν τε 
άπορροήν, ώς τό ρευστόν κατηγορούσαν τοΰ σώματος, [ζηλοτ]υπήσας 
δε τό άσώματον, προς άϋλίαν εαυτόν μεταπλάττειν βεβούληται και τάς 
έκ φύσεως [άπ]ο3ήκας ούτε κα3αιρεΐ τω σοφω άντιτεχνώμενος άρχιτέ-
κτονι της κα3' ή μας οικοδομής ούτε [οίκον] τρυφής άνευρύνει κατά τόν 

85 άφραίνοντα πλούσιον, άφίησι δέ μένειν αύτάς επί χώρας, ώς άν εχωσι 
και ούτω πάντα τά εντός αυτού εις εύλογίαν γίνεσ3αι τού 3εοΰ, αυτός 
δέ τήν τύρβην άποστραφείς καί τά κάτω πολλά άγα3ά, έξ ών έστι τάς 
τοιαύτας άπο3ήκας έμπιπλάν φαγόντα καί πιόντα καί εύφραινόμενον, 
γίνεται μερίδος της άγα3ής, ην ούκ άν τις άφέλοιτο έξ αύτού. "Αριστον 

90 μέν ύδωρ κατά τόν εΐπόντα· ΐκνεΐται γάρ μικρού διά πάσης της κάτω 
φύσεως· άριστον τω παντί μάλλον ή νηστεία- δίεισι γάρ διά πασών 
άρετών καί ούδέν δ τι των άγα3ών δίχα ταύτης τελεσφορεΐται καί έστιν 
άρετών άρτυμα καί κόσμου τού έξ έκείνων αύτη έπικόσμημα· άσαρκίαν 
αύτη φιλοτεχνεί, άϋλίαν έπιτηδεύει, άμιλλάται πρός τό άσώματον, τόν 

95 κατ' εικόνα χρώζει προς τό άρχέτυπον ακριβέστατα, άπάγει τό περιτ-
τόν, γυμνάζει προς τό άνενδεές, φυλάττει τήν κτίσιν άνεπιβούλευτον, οις 
ούκ άφίησι ζωοκτονούντας όψοφαγεΐν, εΰ3έτους ποιεί και άστενοχωρή-
τους εις όδόν τήν άποστενούσαν καί πρός σωτηρίαν άπάγουσαν, ύπαν-
οίγουσα ταύτην εις πλάτος τω νηστευτή διά τήν τού περιττού άπό3ε-

5 σιν, ϊνα καί αύτός μετά τού Δαυίδ έν εύρυχώρω κα3ιστών τούς πόδας 
3εωρή πλατεΐαν σφόδρα τήν έντολήν τού 3εοϋ· σύμφυτον ήμΐν τό νη-
στεύειν καί άφορμάς καί σπέρματα τού καλού τούτου αύτό3εν ή φύσις 
τοις άν3ρώποις ένέ3ετο" βδάλλουσιν εις καιρόν αϊ φλέβες καί ή τροφή 
τηνικαύτα ζητείται καί εστι τούτο νηστεία φύσεως, έπιτα3έν δέ τό 

10 πράγμα κατά έκούσιον προβιβάζεται εις νηστείαν ένάρετον. 
Ούτω πανταχό3εν τό πρεσβεΐον τη νηστεία |] παρ[έπ]εται· ήδη τό 

άγα3όν τούτο ού μόνον τοις τού σκληροτέρου βίου διώκεται, άλλα καί 
τοις έτέρως εχουσιν έπι3υμητόν μέν γάρ τοις πρός σά[ρ]κα 3ρυπτομέ-
νοις ή τρυφή, πολλαχού δέ καί τό κορέννυσ3αι· ταύτα δέ ουκ άν εϊη πρό 

15 τού νηστίζεσ3αι· προηγήσεται γάρ πάντως της πληρώσεως ένδεια και 
τοΰ κόρου προδραμεϊται τό πειναλέον και ελλιπές· ούτω μή ότι γε τοις 

79 Meth. res. 2 ,22 84 Le. 16,19 sqq. 88 cf. Le. 12,18 89 Pind. Ol. 1,1 5 
Ps. 30,9 
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έγκρατευταΐς, άλλά καί τοις έμπαλιν διακειμένοις ή νηστεία δαιτρεύει την 
ήδονήν. ΤαΟτα ήμΐν où πολλά εις νηστείας επαινον ολίγος άρτίσκος, δν 
ή νηστεία εις ήδυσμα ΰμΤν έφυράσατο, ή καί ψιχία βραχύτατα εκ τοΰ 

20 μεγάλου άρ[του] τοΰ περί νηστείας λόγου, öv ό θεός τους άγιους έψώμι-
σεν (εϊ3ε δε μη καί άβρωτα καί εις τροφήν οΰκ ευπρόσιτα κατα[φάγοιτε, 
κάτω] πίπτοντα καί έμπιπλάμενα τοΰ χοός). Καί ήθελον μεν τοΰ λοιποΰ 
λόγοις έτέροις έμαυτόν άπασχολήσαι, [άλλ' ή νηστ]εία ούτω γλυκεία, 
ώς μη έχειν άποσχέσ3αι με μηδέ εισέτι αυτής, άλλα πεινάν τους ϋπέρ 

25 αυτής λόγους καί πρ[οσφ]έρεσ3αι αυτούς εις τροφήν, ναι δέ καί τρυφήν 
προσεπιλέγω τοίνυν καί ταΰτα, ώς, έπεί οϋτοο μέγα καλόν ή νηστεία, 
καί πάντες τω λόγω συντί3εσ3ε- ουδείς γάρ όστις οϋ· μή γενώμε3α έμ-
πορευτικοί κατ' αυτήν καί κερδαλέοι μεταβολαΐς· μή έστω ή νηστεία ήμΐν 
εμπορία μηδέ ή των βρωμάτων άποχή χρημάτων έποχή· ουκ αληθές τω 

30 μέν φαινομένω νηστίζεσ3αι, τω δέ κρυπτομένω νοσφίζεσ3αι· νηστεύ-
ωμεν, άλλά καί τοΰ νηστευομένου δώμέν τι καί 3εώ, ίνα μή τό νηστεύειν 
εις βίου πορισμόν ήμΐν λογισ3ήσεται καί ή εντολή γένηται τοις πλείοσιν 
έμπολή καί τοΰ χρηματίζεσ3αι παρεμπόρευμα· ή τί αν τω φειδωλώ καί 
κίμβικι καί τω κύμινον, ô φασιν, πρίοντι γένοιτ' άν της νηστείας εύκταιό-

35 τερον, εάν κατά λόγον εντολής φείδεσ3αι αύτώ έξείη καί εις άρετήν τί3ε-
σ3αι τό μηδέ όβολόν προΐεσ3αι; τις 5' άν τοις τοιούτοις καλλίων έσται 
νοσφισμός, έάν ό μέν φ3άσας χρόνος λαγαρόν αΰτοΐς είχε καί ύπόκενον 
τό βαλάντιον, ό δέ τής νηστείας καιρός ύπερέπλησε διαστήσας είς δγκον 
παχύν; καί μή μοι λέγοι τις πάσιν έπιτετάχ3αι άρτι νηστεύειν καί δεΐν 

40 είναι καί τους πενομένους γίνεσ3αι τής εντολής, ώς έντεΰ3εν τήν τε δόσιν 
τήν τε λήψιν έν άργία τε3ήσεσ3αι- τοΰτο γάρ ταϋτόν άν ε'ίη καί ειπείν 
ήμών μέν τρυφώντων χρήναι τους άδελφούς άποζήν, έγκρατευομένων δέ 
άλλά τούτους τηνικαΰτα 3ανεΐν. Ούκ έν ίσότητι, ώ ούτοι, τά εκείνων τε 
καί τά κα3' ήμάς, άλλ' ήμών τρυφώντων μόλις έκείνοις ήν καί γλίσχρως 

45 άποτρέφεσ3αι καί ψιχίοις ού πολλοίς έμετρεΐτο αύτοΐς ή τροφή· πώς δή 
νΰν οί τάλανες ζήσονται ήμών μέν αιτουμένων μέτρια, τοις δέ άποφρα-
γέντος καί τοΰ βραχυτάτου ρεύματος εκείνου, έξ ού τά σώ[ματα] άνέψυ-
χον; κάλλιον άρα μή νηστεύειν ήμας, άλλά διά βίου τρυφάν, ϊνα καί ήμεΐς 
ύπέραντλοι τω ύγρώ γι[νώμε3α] καί τοις πένησιν έξαπορρέον έποχε-

50 τεύηταί τι προς άνάψυξιν ει δέ ò μέν άδελφός όσημέραι εις ήμάς άφορα 
[τοΰ] λαβείν <τι, ήμεΐς δέ) τοΰ νηστεύειν δραξάμενοι άφίεμεν εκείνον λιμώ 

19 cf. Mt. 15,27; Me. 7,28 33 Aristot. E N 1121h22 34 Demetr. eloc. 156 ( = 
Sophr. frg. 110 Kaibel); Theocr. 10,55 et al. 49 έξαπορρέον: cf. Eust. opuse, p. 171,34 

21 supplevi 39 δεϊν: an δέον scribendum? 47. 49 leg. et suppl. Kambylis 51 
τοΰ suppl. Kambylis post λαβείν lacunam statuii et supplevit Kambylis 
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άπόλλυσ3αι, εΐη αν ή νηστεία ληστεία καί αγχόνη- ου δ[έον εστίν] την 
νηστείαν έξευρίσκειν εις πλουτισμόν καί την στενοχωρίαν εις ττλατυσμόν 
καί ούτω πλη3ύνειν τό τάλαντον, άλλά τρό[πον] άλλον καί ένταύ3α τούτο 

55 ποιεΐν καί πώς, εγώ φράσω καί τραπεζίτης του τοιούτου ταλάντου γενή-
σομαΐ' β[ο]τόν ό άν[3ρωπος] λίχνον ώς τά πολλά καί τό όλον ειπείν, παμ-
φάγον καί οϋτε ποηφάγον κατά μόνας, όποια πολλά ή φύσις ήνεγκε ζώα, 
ή σαρκοβόρον κατά τους θήρας, δσοις ή γαστήρ εις τούτο ηυθέτισται, 
ουδέ μήν σπερμοφάγον αυτό τοΰτο μόνον, άλλ' ούδ' ίχ3ύσι μόνοις άπο-

60 τρεφόμενον, όποια καί ταύτα μονάζοντα την τροφήν οϊδαμεν, άλλά 
πάντα ταύτα καί εισέτι πλέω τά μέν τόπον έχοντα λόγου, τά δέ άτοπα-
ει τοίνυν τόν τοιούτον άν3ρωπον βιαζόμε3α καί άποστενοΰμεν τό πλατύ 
της ορέξεως καί τό παμφάγον εις όλιγοτροφίαν συγκλείομεν καί τήν μέν 
δύναμιν την οϋτως ευρυτάτην στενοχωροΰντες έώμεν έφ' έα[υτής] μένειν 

65 άνέκβατον καί τό άπληστον άτελεσφόρητον, τό δέ της φύσεως ένεργόν 
έφ' ένός τίνος περιγράφομεν καί τοΰτο εις αύταρκες και εις όλιγοχρηστίαν 
τό άδηφάγον περιελαΰνομεν, είτα καί τό περιττόν εις πολλούς διαβαίνειν 
άφίεμεν, ίνα τό πολυφαγεϊν εις τό πολλούς φαγεΐν τοΰ ημετέρου άρτου 
εύφυώς άναλύωμεν ούτως αν τό έκ φύσεως καλ[όν] και εις πολλαπλάσιον 

70 μεταχειρισαίμε3α τάλαντον εϊ δ' άλλως τοΰ παμφαγεΐν άπεχοίμε3α, ίνα 
τοις περιττεύουσι τό πλουτ[ίζον] πολυπλασιάσωμεν τάλαντον, εϊημεν 
άν, ώς ούτως ειπείν, άτάλαντοι άνδράσιν ούκ άφροσι- κρεΐττον γάρ έμ-
πίμπλ[ασ3αι] ήπερ δοκεϊν μέν τό σωματικόν άποτί3εσ3αι βάρος, άλλως 
δέ βαρύνεσ3αι τω χρηματισμώ- τοΰτο μέν γάρ έπι3υμίας [ά]χρηστου-

75 μένης τω σώματι, έκεϊνο δέ άπολογεΐσ3αι πεί3ει, φυλάττειν έ3έλειν την 
τοΰ σώματος σύμπηξιν. Μή τοίνυν νο3εύσωμεν τήν άρετήν παρα-
πηγνύντες αύτη τήν κακίαν καί τω άγα3ω παραμιγνύντες τό φαΰλον 
καί ποιοΰντες τό καλόν ού καλώς, μή 3έρος έτερον τοΰτο καί τρυγητόν 
άλλον είσποίητον τω κα3' ημάς βίω παρεισκυκλήσωμεν τόν σιτον καί 

80 τόν οίνον τω άνεξοδεύτω παραύξοντες- όρισώμε3α τήν νηστείαν φιλο-
σοφώτερον άποχήν βρωμάτων έν όρέξει κατ' άρετήν, μετά έλέου τών 
δεομένων ή [κ]αί άλλως μετάληψιν βρώσεως ούκ εις κόρον δια 3εόν καί 
ούδέ δίχα έλεημοσύνης, ώς είναι τόν έλεον ούτω || τή νηστεία σύνναον 
καί άρτύεσ3αι ώς τάς λοιπάς άρετάς τή νηστεία ούτω καί αύτήν τή τής 

85 έλεημοσύνης γλυκύτητι, δι' ην ήμϊν τά μυρία καλά έκ 3εοΰ, οϊ ούκ έξ 

68 πολυφαγεϊν: cf. Eust. ad Od. 1386,51 et saepius 70 παμφαγεΐν: cf. Eust. opuse, 
p. 263,86 et saepius 71 cf. Mt. 25,15 sqq. 80 τ ω άνεξοδεύτω: cf. Max. Conf. 
schol. in Dion. Ar. d. n. 4,7 

52 δέον εστίν: cf. p. 96,55 δέον είναι; p. 196,40 δέον öv 61 αντί τοΰ ευλόγως cod. in 
marg. 71 possis etiam πλουτισμού vel πλουτοποιόν 72 ούτω cod.; postea corr. 
m. pr. ούκ εΰφροσι cod.: corr. Kambylis 74 fort, εύχρηστουμένης? 
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έργων (ποΰ yàp εγώ εργάτης μισ3ο0 άξιος), άλλ' έκ του ελέους τοΟ -θεού 
το πάν εχομεν, όπερ έπιτείνων ò Δαυΐδ μέγα ελεος εφη τω 3εοΰ άπείρω 
καί αύτό συμμέτρων και τη 3εία συνεξαίρων μεγαλειότητι. 

Νηστεία την άν3ρωπίνην διασκευήν έκ του ζωωδεστέρου προς τό 
90 λογικώτερον μεταποιεί διαπλάττουσα· ούκέτι yàp τήν γλώτταν έγκο-

λυμβάν άφίησι τοις έξω3εν έπιρρέουσι καί τους οδόντας άλήθειν καί κά-
μνοντας εις περιττότητα κατατρίβεσ3αι, άλλα πληροί μεν τό στόμα 
θείας αίνέσεως, τόν δέ πολύν έκεΐνον άλετόν στήσασα τον έκεΐ3εν ήχον 
εις Ομνον μεταπλάττει δόξης 3εοΰ καί άντί σκεύους έδεσμάτων εις δεΐον 

95 μετασκευάζει ψαλτήριον εί δέ καί τό εν βά3ει περιττόν άπαγαγουσα 
του κύτους καί τό είσρεΰσαν διαφορήσασα τυμπάνου δίκην άφήκεν ΰπό-
κενον, συμφωνία τις καί αϋτη αινούσα τόν 3εόν έν τυμπάνω τούτω, ήδη 
δέ καί χορω δια τήν των έγκρατευτών σύστασιν καί τό έξ απάντων 
σύμψαλμα- τούτο δή τό άρτυμα μάλιστα προσφορώτατόν τε καί προσ-

5 φυέστατον καί πάς μεν yàp ò χοϋς ήμών της ζωής τοΰ καλού τούτου 
γίνεται, ώς εις έξαίρετον δέ ò των ημερών έβδομαδικός ούτος κύκλος, 
έπταδική περιόδω στρεφόμενος, ίνα τόν yoúv καιρόν τούτον όλοι τού 
3εού εϊημεν καί ψαλτήριον αυτού γινοίμε3α λόγοις ΰμνητηρίοις τόν τού 
λόγου δοτήρα γεραίροντες, ω μάλιστα των ημετέρων έκεΐνος χαίρει 

10 δωρούμενος έν όρ3ότητι· καί μή ποτε τούτου σύμβολον καί ò παρά τω 
Δαυίδ άρι3μός των τοΰ 3είου ύμνου σκευών, öv καί οί πάλαι τηρησάμε-
νοι έπταδικόν έσημήναντο; σάλπιγγα γαρ έκεΐνος εις αΐνον παραλαμβά-
νει 3εοΰ ψαλτηρίου τε εύρυ3μίαν καί κι3άρας έμμέλειαν καί τύμπανον 
σύν χορώ καί όργανα καί χορδάς καί κύμβαλα, τό μέν εΰηχον, τό δέ 

15 αλαλαγμού· έπτά γάρ ταύτα κατά παλαιάν [3ε]ωρίαν τά τοΰ ψάλλειν 
συνεπιλαμβανόμενα τοις τοΰ 3εοΰ χορευταΐς, ομοιότητα τών έβδομα-
δικών περιόδων μ[ετε]τύπουν, έν αίς τω 3εώ παγκόσμιος ψαλμός άνα-
λαμβάνεται δια στόματος· εί δέ τις διαστήσας κύμβαλον [εΰηχον καί] 
άλαλαγμοΰ κύμβαλον εις όγδοάδα τά ψαλμικά σκεύη περιστήσειεν, ή 

20 αύτά μέν εις έν 3ήσεται, ίδιάσει δέ, όπερ ούκ οΐμαι, τόν χορόν καί τό 
τύμπανον καί όγδοον σκεύος καί ούτω προσευπορήσειε, χαίρω καί 
ταύτη τη 3εωρία, ϊνα καί τήν εβδομάδα ταύτην, εφ' ης άρτι βεβήκαμεν, 
προσεπι3εωρήσω τω έφεξής λόγω προσήκουσαν, διά τε τό νήστιμον 
διά τε τό δοξολογικόν τοΰ 3εοΰ, ην δή καί αυτήν ευ ποιών ό πάντα 

25 δο[κιμάζ]ων χρόνος ταΐς έγκρατευτικαΐς διαγωγαΐς ένέκρινεν, αΐς τό τών 

87 Ps. 50,3; 85,13; 107,5 93 άλετόν: cf. Plut. Ant. 45; Eust. ad Od. 1571,38 et sae-
pius 2 Ps. 150,4 11 Eust. ad Od. 1593,11 24 δοξολογικόν: cf. Greg. Nyss. 
inscr. Ps. 1,9 (p. 65,11 Jaeger); Steph. Diac. v. Steph. (M 100 p. 1076b) 25 έγκρατευτι-
καΐξ: cf. Eust. opuse, p. 90,11 et saepius 

90 έγκολυβαν cod. 10 αντί του δεξιούμευοΐ cod. in marg. 
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ήμερων έβδομαδικόν έπτάκις στρέφεται· έκεΐναι [γάρ] κάθαρσιυ ψυχής 
ήμΐυ πραγματεύονται· και αύτη δέ του ομοίου λάχους έστί κατά τε το 
έν πράγμασιν άληθές καΐ τό έττί τη όγδοάδι σύμβολον, και οΰ λέγω τήν 
τοΰ αιώνος (ό γαρ τοιούτος λόγος έχει τι και πρόσαντες), άλλ' ότι τήν 

30 όγδοάδα καί ό παλαιός λόγος καθαρτική ν έθεώρησεν άμέλει και τήν 
έβδόμην άγιαστικήν άλλως ουσαν τω συμβάλω τής καταπτώσεως όμως 
ή όγδοάς ύπερέβαλλε καί κατέλυεν Ικείνην Ιν τω τής περιτομής έργω καί 
τοΰ εν τύττω σαρκικού καλύμματος' εβδόμη μεν αυτή καθ' αυτήν ουκ 
έποιεϊτο περιαίρεσιν, ογδόης δέ τοΰτο καί μόνης ην, καν τη εβδόμη συν-

35 έτρεχεν ούτω καί τήν άγιαστικήν όγδοάδα ταύτην έστι σεμνύνειν, 'ίνα 
μή περιττότερόν τι φιλοσοφοίη τις, καί ό περί νηστείας ήμΐν ήδη λόγος 
εις τήν όγδοάδα ταύτην κατά τινα λόγον τοΰ παντός συμπεραίνεται. 

'Αλλά τί μοι ούτως ειπείν, ενθα καί τά προσεπισυναπτόμενα τω καλώ 
τής νηστείας πέπλω συνυφανθήσονται; λέγω γάρ νηστείαν ήμετέραν ου 

40 τό μή σαρκοβορεΐν ή γάρ άν τό έναρέτως νηστεύειν καί τοις λιμώττουσι 
προσηρμόττετο καί τοις των άγροτών δ' άν πενεστέροις μάλλον 
ώκείωτο, οΐς ώς τά πολλά ή μήτηρ γ ή χορηγεί τά τρέφοντα ολίγα πε-
ριεργαζομένοις τό ζωοφάγημα· ούτε γοϋν τούτο νηστείαν σπουδαίαν 
τίθεμαι ουδέ μήν τό μίαν τινά τροφήν άποτάττειν και περί ταύτην πο-

45 νεΐσθαι τήν βρώσιν μονάζοντας· ζωωδέστερον γάρ έστι καί τοΰτο καί 
άλλως δέ ό τοιούτος λόγος καί βρέφεσι τό τής νηστείας άν καλόν έπιμαρ-
τύραιτο, ά περί μόνας τάς τοΰ γάλακτος συρμάδας γίνονται· καί οι γα-
λακτοφάγοι δέ τής ιστορίας καί άβιοι εΐεν άν καί αυτοί διά τό τής τροφής 
μονήρες νηστείας τρόφιμοι· οΐ δέ ιχθυοφάγοι τό έθνος τάχα άν καί εις 

50 πλέον πρεσβεύοιντο, οϊ τήν παρωνυμίαν ούδέποτε ψεύδονται· τούς γάρ 
άκριδοφάγους, πολλώ δέ δή πλέον καί όσοι ρίζας άναμοχλεύοντες τον 
βίον διάγουσι καί εις θαύμα μέγα θήσει τις ούτως ύπομόχθηρον τή 
γαστρί τήν τροφήν παραβύοντας. Ούκουν ούδέ τό τής τροφής ένιαΐον 
εις νηστείας λόγον τίθεμαι· δέος γάρ, μή ποτε πολλάς μέν ή κακία λεωφό-

55 ρους II εις άπώλειαν έτριψεν, ήμεϊς δέ των άλλων άποστάντες μίαν ταύτην 
τρεψώμεθα καθάπερ ει καί μυρίων όντων θανάτου τρόπων ένα τις 
ελοιτο· καί άλλως δέ, έρρέτω μέν τά έκ τής χέρσου τεχνώμενα τή γαστρί 
γοητεύματα, έρπέτω δέ προς άναχώρησιν καί ό τής τρυφής ιχθύς καί 

28 Orig. sel. in Ps. (13,102 sq. Lommatzsch); cf. et Greg. Nyss. inscr. Ps. 2,5 30 Orig. 
sei. in Ps. (13,68 Lommatzsch); Greg. Nyss. in Ps. 6 (p. 187 sqq. Jaeger) 38 ττροσειτι-
συυατττόμενα: cf. G. Goetz, Corpus glossariorum latinorum 2,421; Eust. opuse, 
p. 202,93 42 Aeschyl. sept. 16 et al. 47 Strab. 7,4,6 49 Hdt. 3,19; Strab. 
15,2,1; 16,4,4; Paus. 1,33,4 50 Strab. 16,4,12; Diod. Sic. 3,29 51 Strab. 16,4,9; 
Diod. Sic. 3,23 58 cf. Plut. mor. 668b sq.; Athen. 6,274fsq. et al. (cf. et F. J. Dölger, 
ΙΧΘΥΣ, vol. 5, Monasteri! 1943, p. 329 sqq.) 

44 καί postea add. m. pr. 
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30 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

των έξ αέρος δέ μενέτω άχορήγητος ήμΐν ή τράπεζα καί άπαν δψον έστω 
60 έξ οφθαλμών καί ούπω νηστευταί ημείς· ανοίγει γαρ πλατεΐαν την του 

σπαταλάν θύραν καί άρτος εις κόρον έντεθείς καί λαχάνου πλησμονή καί 
ή έκ τών σπορίμων ήδονή· και μή τις ύποκρουέτω ούδέν τι προς ήδονής 
είναι τό όσπριων γένος παραλαλών άνεμιαία μεν γάρ, ώς άν εί'πη τις, 
αύτη τροφή καί άνθρωπου στηρίζειν βάσεις ουκ έχουσα· καί τίνες πόλιν 

65 Θρακίαν τήν ΑΤνον εις πατρίδα έπιγραφόμενοι οσπρίων ϋποπιμπλάμενοι 
(λιμός δέ τά τοιαύτα έδαιταλούργει άπαγαγών λοιπόν άπαν έδώδιμον) 
ουκ εγκρατείς τών οικείων έγίνοντο βάσεων, άλλά κατά τους ύποσκελι-
ζομένους έσχαζον καί εΐσί μέν αυτά τοιαύτα, σκευωρούμενα δέ καί μαγ-
γανευόμενα σπαταλικώς οϋκ άν ουδέ άρτω τ ώ στηρίζοντι δοΐεν άν 

70 αυτών κατακαυχήσασθαι- όκνώ γάρ ειπείν τόν είδους τοιούτου άποδό-
μενον τά πρωτοτόκια καί ήδονής τοιαύτης έργον γενόμενον. Ου τοίνυν 
ουδέ τό μονοειδές του έσθίειν σωτήριον, άλλά, καθάπερ πόλιν πολεμου-
μένην άρκεϊ πολλάκις ύποσυλήσας καί τις εΤς παραστήσασθαι, εί μή φυ-
λάττοιτο επιμελώς, ούτω που καί ένταύθα γίνεται- πόλις εστίν έν θεώ 

75 καί ήμών έκαστος, ών αί ψυχαί λίθοι ζώντες, εύθετοι πρός οίκοδομίαν 
θεού καί εις άρμογήν συνδεδεμένοι στερράν ύπό τώ μόνω καί σοφώ καί 
δυνατώ άρχιτέκτονι, ώς μηδαμού σχίσμα είναι· προσθήσω δέ διά ταύτα 
καί ότι πόλις 'Ιερουσαλήμ διά τόν έν ήμΐν εΐρηνάρχην Χριστόν, ής ή 
μετοχή αύτής επί τό αύτό, ταύτόν δέ ειπείν, ής ομού ή συνοχή καί ή της 

80 άρμονίας συνάφεια- ουκ άν ουν εϊη εύμέθοδον πολλών ήμάς πολεμίων 
περικαθημένων, ούς τό μάργον της κοιλίας τρέφει, έκκλεϊσαι μέν τούς 
άλλους, ένί δέ τινι τών άπάντων τήν εϊσοδον έάσαι άνεπιζύγωτον χρεία 
τοίνυν ήμΐν έν ταΐς νηστείαις ου τ[ούτο] μόνον φυλάττεσθαι, άλλά παρα-
τηρεΐσθαι καί άλλα, όσα πηγάζει μέν έκ βαθέων καρδίας, έκβλύζει δέ διά 

85 στόματος, όποΐόν τι καί τό βλάσφημον καί ύβριστικόν καί λοίδορον, ών 
χρή καί αύτών άπέχεσθαι, μή καί χραίνοιμεν τό στόμα ταΐς άποφήμοις 
τών ρήσεων καί άχρειοΐμεν ταΐς κακολογίαις τάς υμνολογίας καί 
βρωμάτων μέν καθαράν τήν γλώτταν φυλάττωμεν, βορβόρω δέ φαυλο-
λογιών έγκυλίωμεν καί τό καθαρόν τών ύμνητηρίων έπιταράττωμεν 

90 έπεσβολιών άχρειότητι. Τίνος γάρ ήμΐν έσται χάρις, πότερον ών εύφη-
μούμεν εις θεόν, ή ών βλασφημοΰμεν εις άδελφούς; οιμαι τόν έκεΐθεν μι-
σθόν έκβάλλεσθαι τω εντεύθεν κακώ· μηδέ γάρ έθέλειν τόν θεόν τό της 
αϊνέσεως αυτού όργανον εις φαυλότητα μέλους άρμόττεσθαι καί τήν 
ύμνου έμμέλειαν άπηχώς ούτω προς λοίδορον τραχυφωνίαν έκτρέπεσθαι 

63 cf. Alciphr. 1 ,21 ( = 3 ,38 Schepers) 6 6 έδαιταλούργει: cf. Eust. opuse, p. 2 0 8 , 4 1 et 
saepius 6 9 Ps. 103 ,15 7 0 Gen. 2 5 , 2 9 sq. 75 1 Petr. 2 ,5 78 Meth . palm. 
6 88 φαυλολογιών: cf. Eust. opuse, p. 131 ,44 94 Aristot. gen. an. 7 8 8 a 2 2 

7 9 τοαυτό (sic) et ταυτόν cod. 
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ΛΟΓΟΣ Β 31 

95 καί έπαμφοτερίζειν ούτω την γλώτταν τώ κρείττονί τ[ε] προσλαλοϋσαν 
και προσαδολεσχοΰσαν τω χείρονι· τί δέ τό διαβάλλειν; τί δέ τό συκο-
φαντεΐν; κακότητες τη γλώσση και αυτά έφεδρεύουσαι, μάλλον μεν ουν 
βολίδες θανάσιμοι, όσα μεν καί τόξω τη γλώσση χρώμενα, εις δλεθρον 
δέ πολλών έκπετόμενα- καί συκοφάντης μέν έχοι αν τάχα τη παρωνυμία 

5 σεμνύνεσθαι, εϊ που της παλαιάς ιστορίας μεμνήμεθα καί της συκής, εξ 
ης τό συκοφαντικόν φύλλον άνέβλαστεν, εϊ καί άλλως ουκ εξ άγαθοϋ δέν-
δρου τοϋτο άναφϋναι ε'ίποι τις άν, άλλα τω δντι του σαπροϋ και συκής 
εκείνης, ήτις καί κατάραν έπαθε καί ξηρανθεΐσα καρπόν ουκ έδωκε- καί 
οϋτω γοΰν συκοφάντης ότι yoüv μη δυσώνυμος σεμνύνοιτο αν, ό δέ 

10 διαβάλλειν έθέλων αύτόθεν καί έξ ονόματος εις εικόνα δαίμονος χρωζεται 
καί τω άρχεκάκω κοινωνεί où μόνον του πράττειν, άλλά καί της κλήσεως· 
où yàp μόνον διαβολεύς ò τοιοΰτος (τοΰτο δη τό καί των τριάδων), 
άλλα κατά τό παλαιγενές καί εις όμωνυμίαν διαβαίνει, ην άποτροπιάζε-
σθαι χρή· των τις yoüv παλαιτάτων σοφών διάβολον άνθρωπον τόν 

15 τοιούτον φησιν, όπερ καί τω άνωθεν έκπεσόντι έωσφόρω προσήρμοσεν, 
δς έyκaτoικήσaς τώ διαβάλλοντι έκοινώσατο καί την κλήσιν πρός τε 
πράγμα φιλιούμενος καί προς όνομα· ώ πόσους έπεμψαν κάτω προ 
ώρας, τους μέν ή συκοφαντία, τους δέ ή διαβολή· άδελφά ταϋτα πάθη, 
βραχύ μέν διενηνοχότα τω λόγω, εις εν δέ καί του βλάπτειν ήκοντα. 

20 Κάλλιον πεπλήσ3αι σαρκών τό στόμα, όπερ εστί κρεωφαγεΐν, ή 
τοι[ούτων] κακών καί γάρ έστι τό τοιούτον άνθρωποφαγείν ιοβόλου 
3ηρίου ταϋτα γεννήματα, όφις άκοντίας ó φθόνος· εκείνου ταϋτα βολαί· 
οΰ μόνον δέ γεννάται ταϋτα τω φθόνω, άλλά καί ώσπερ συμπέφυκε καί 
εΐ που θηρίου ην πιστευθήναι κατά τους πάλαι λόγους κακόν πολυσύν-

25 θετον, ου λέων μέν τό πρόσθεν, τό δέ κατόπιν δράκων, τό δέ λοιπόν 
χίμαιρα πνέουσά τε καί έκπέμπουσα πυρ, ην αν τοιοΰτόν τι καί τοΰτο, 
προάγοντος μέν φθόνου, δν καί θετέον εις λέοντα διά τό ένεδρευτικόν καί 
δραστήριον, έφεπομένης δέ διαβολής ώσεί καί δράκοντος διά τό ύφέρπον 
καί έν τω λεληθότι δακνηρόν, τής δέ συκοφαντίας ήδη καί εις εμφανές 

30 άνακαιούσης τό τής έχθρας έμπυρον. 
Άλλά τί μοι θεωρεΐν τό κακόν τοϋτο τρίμορφον εξόν καί || εις μυριό-

μορφον αυτό καί πολυκέφαλον σκέπτεσθαι; ή γάρ où συμπαραπέφυκε 
τούτοις τό ψεύδεσθαι; τί δέ, ούχί καί τό άφιλάδελφον, τό δέ έπίβουλον 
καί μάλα; ποίας γάρ έπιβουλής οΰκ άν ύπορύξαιεν οί τοιοΰτοι βόθυνον, 

35 εις ον αυτοί έμπέσοιεν; έρεΐ δέ τις μακράς τής κακής ταύτης συμφύί'ας τάς 
έριδας· εστι δέ τούτους τοΰ στασιάζειν άπέχεσθαι· εϊ δέ καί επί πλέον αί 

5 cf. Schol. Aristoph. Pl. 947 7 Mt. 21,19 sqq.; Me. 11,13 sq.; 2 0 s q . 15 Is. 
14,12 22 cf. Matth. 3,7; 12,34; 23,33; Luc. 3,7 26 II. 6,181 sq. 

95 leg. et suppl. Kambylis 21 leg. et suppl. Kambylis 31 σημείωσαι τό σχήμα 
cod. in marg. 
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32 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

κακίαι αύται συντείνοιντο και δια πασών, δ φασιν, ή τάσις γίνοιτο, 
όπλων με βαρυγδούπων άμφί κτύπος οΰατα βάλλει προορώμενον, οία 
τά έντεΰ3εν κακά· τελευτώντα y à p ταΰτα και εις βίου καταστρέφει 

40 στέρησιν και τον έπιβουλευόμενον έξαγαγόντα τοΰ ζην έντaöSa την 
κακήν ώδΤνα κατέπαυσαν. Τούτων τε ουν άφεκτέον τ ω νηστεύοντι, δια-
βολής λέγω και τοΰ συκοφαντεΐν και όσα σύστοιχα, ώς αν καί ούτω τό 
νηστεύειν έπικοσμήται· καί ει που δέ τις εύτραπελία, καί αύτήν άπο-
προσποιητέον, ώς άν τό στόμα πάντο3εν κα3αρεύοι προς δοξολογίαν 

45 3εοΰ· χρή γαρ ύμνους έξερεύγεσ·9αι τά χείλη ήμών καί τά τοΰ θεού λόγια 
φ3έγγεσ3αι και την μεν καρδίαν μελετάς άναπεμπάζειν συνέσεως, τό δέ 
στόμα σοφίαν λαλειν καί άδολεσχεΐν μέντοι γε εν 3εώ· εστί γάρ ώσπερ 
έρίζειν εν άγα3οΐς κατά τούς έζηλωκότας τ ω κυρίω καί λιχνεύεσ3αι έν 
καλοΐς τοΰ 3είου καταχάσκοντας μέλιτος καί όργίζεσ3αι σύν άρετή, κα3ά 

50 δήπου και κύριος όργίζεσ3αι 3υμώ λέγεται καί μισειν έν δέοντι κατά τόν 
έγκαυχώμενον, ότι τούς κύριον μισοΰντας έμίσησε, καί φόνω κα3αρώ 
σεμνύνεσ3αι εις κοπασμόν λαοΰ 3ραύσεως, ούτω καί άδολεσχεΐν ούχ' 
ώστε καί έρεσχελεΐν, άλλά μετά τοΰ Δαυίδ έν τοις τοΰ 3εοΰ δικαιώμασιν, 
δηλαδή, έξ ών άν3ρωπος δικαιούται συναντιλαμβανομένου 3εοΰ· εστι 

55 καί άλλο νόσημα ψυχή μεν ένδομυχούμενον, στόματι δέ διεκφαινόμενον 
καί άχρειούν τόν έκφέροντα τό τοΰ όρκου τ α χ ύ καί έν ούδενί δέοντι πρό-
χειρον, όπερ καί γύμνασμα έστι τοΰ τό 3εΐον περιφρονεΐν καί τοΰτο τό 
κακόν τοις πολλοίς έπιδήμιον εις μέ3οδον οΤμαι τοΰ πεί3ειν έπιτετηδευμέ-
νον κακώς, ίνα πρόβλημα τό 3εϊον αύτοΐς προς κερδαλεότητα γίνοιτο 

60 μονονουχί κεκραγόσιν άγε δή, ώ 3εέ, δός ήμΐν ήμέρας μέρος βραχύ προ-
βαλέσ3αι σε τοΰ λόγου, είτα τό λοιπόν τής ζωής εύαρεστεΐν σου τό 
3ρήσκευμα· έπιμάρτυραι ήμΐν τό έπί τριωβόλω πράγμα· πείσωμεν διά 
σοΰ καί τ ω σω ονόματι τόν παραπ ίπτοντα μορμολύξωμεν καί φίλου 
μεν άγάπην ό τοιούτος ή κεφαλήν οϊκείαν ούκ άν ραδίως, έφ' οίς ετυχεν 

65 όρκωμοτήσαι, άνάσχοιτο, 3εόν δέ όμοσάμενος, τήν άπάντων κεφαλήν, 
τοΰ έχειν εύλαβώς έξελά3ετο· και τούτου τοίνυν μάλιστα πάντων άφε-
κτέον τοΰ πά3ους, ϊνα μή τή μνήμη τοΰ 3εοΰ παραχρώμε3α· μνημονευ-
τέον δέ άλλως 3εοΰ, ίνα μή τό καλόν ούχ' ούτω γίνοιτο· ήδη δέ καί έπί 
πάντων άλλων τών έφ' ήμΐν τόν κανόνα τούτον συντηρητέον ούχ' ήκι-

70 στα· άλλως γάρ ού καλόν τό δοκοΰν τοιούτον, εί μή καί καλώς· και 
τοΰτο δήλον μέν αύτό3εν, ούκ άχαρι δέ, εί καί τινα λόγου προσλάβοι 

37 Plat. rep. 432a 45 Ps. 118,171 Ps. 106,11; Hebr. 5,12 47 1 Cor. 
2,6 sq. 50 Ps. 105,40 51 cf. Demosth. 9,44 et al. 53 Ps. 118,48 

69 άντί του ούκ ελαττον cod. in marg. 
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ΛΟΓΟΣ Β 33 

τ ρ ι β ή ν εστί χρηστολογήσαι καί τοΰτο ουκ εξ ανάγκης επί καλώ, ώς 
φέρε ειπείν έπί κολακείας· ό γαρ κολακικός χρηστά μεν λαλεί, ούκ ευ δέ, 
δτι την άλήθειαν μορφάζων ψεύδεται- έφίλησεν Ιούδας καί 'χαίρε ραββί' , 

75 χρηστολογικώς δήθεν, προσεΐπε, τό δε άλλως έξέπιπτεν ò δε αυτός καί 
πτωχούς μεν έλεεϊν παρελάλει, δτε τό μύρον έξεχέετο, άφεώρα δέ ό νοΰς 
νοσφίσασ3αι όμοιον, ώς έάν καί μέθυσος οίνου κατασττενδομένου δύνα-
σθαι είτττ) τον οϊνον τούτον πτωχών γλυκάναι φάρυγγας, πτωχόν εαυτόν 
ό τοιούτος άποκαλών καθά καί ό τταραδούς· και αύτός γάρ έπτώχευε καί 

80 θείας μεν χάριτος καί άλλως δέ κατά προαίρεσιν où γάρ έστι φιλάργυρον 
πλησθήναί ποτε· πάλιν φεύγει τις έκ κακίας καί ούπω τούτο πάντη 
καλόν, εϊ μη καί έν όρθότητι· είσί γάρ, οίς ύπόκρισις τό καλόν καί ή 
άρετή σκηνή καί ή άγιότης πρόσχημα δολοϋσι τους άφελεστέρους καί ή 
δόξαν θηρωμένοις ή προκαλουμένοις χρήματα, ους ό έμός λόγος ούκ έν 

85 έλάττονι τών άσωτευομένων τίθεται - οί μεν γάρ προφανείς έκκεινται καί 
τοις όρθά φρονοϋσιν έκκλίνονται, τό δέ τής αρετής ϋποκριτικόν έπικρύ-
πτεται και ώς εις παγίδας ΰποχωννύμενον ού μόνον τους άπλουστέρους, 
άλλ' ήδη καί τών ποικιλωτέρων ούκ ολίγους τω του δελέατος προφαινο-
μένω κατέσπασαν ουδέ πως έπαίνου τινός έσω κεΐσθαι κρίνονται, όσοι 

90 τά τής άρετής υποκρίνονται, ότι τω φαινομένω του καλοΰ φενακίζοντες 
εις ορθόν τινας του καλοϋ ζήλον έπαίρουσιν. 'Αλλά τούτο ένιαχοΰ καί 
οι προώλεις ήνυσαν πολλοί γάρ μεθύοντες άνθρωποι τούς νήφοντας 
έσωφρόνισαν οί μέν γάρ προσκόπτουσι και εις πτώμα λυγίζονται καί 
άναρθρα φθέγγονται καί κατερεύγονται τών έντυχόντων, τινές δέ καί 

95 διασπώσι τά προ ποδών καί ώς οίον ειπείν δαιμονώσιν εις θυμόν 
άπάνθρωπον έκμαινόμενοι· ό δέ βλέπων όρθά εύοδοΰται καί τοις τούτων 
κακοΐς συνετίζεται καί έν αλλότρια ταύτη συμφορά προς τό καλόν κατ-
αρτίζεται- καί τις τοιαύτη ά γ ω γ ή παρά τοις παλαιοΐς φέρεται· γένους 
γάρ λαμπρού άνθρωπος σωφρονεΐν τόν παΐδα διδάσκων καί μή κάτοχον 

5 οίνω II γίνεσθαι δούλους παρήγεν άσχημονοϋντας έκ μέθης· καί ό παις 
έώρα καί έγέλα καί κατεγέλα καί την μέθην εφευγεν ούτε τοίνυν ό με-
θύων ή καί εί τις άλλος τοιούτος εί'η άν έπαινετέος, εί καί, οις πάσχει, 
σωφρονίζει τόν βλέποντα, ούτε ό ύποκρινόμενος τήν τής κακίας φυγήν 
ούκουν απλώς φευκτέον ταύτην, άλλά καί άληθώς καί ούδέ τούτο 

10 άπάρτι καλόν, εί μή καί έτι κάλλιον γίνοιτο - δέος γάρ, μή καί φυγών τις 
καί εις έλεύθερον εγγραφείς πάτρωνα τήν άμαρτίαν έαυτω έπιγράφηται 

74 Mt. 26,49; cf. et Me. 14,45 75 χρηστολογικώς: cf. Eust. opuse, p. 99,72 76 
Mt. 26,6 sqq.; Me. 14,3 sqq.; loh. 12,1 sqq. 78 cf. Prov. 24,13 92 cf. Demosth. 
18,324; 19,172 et al. 

72 e χρ ιστολογησαι corr. m. pr. 87 co? postea add. m. pr. 
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34 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

και που άυακάμπτων χαρίζηταί τι τη πρώην κυρία καί την έλευθερίαν 
έφ' όποσονοΰν έπιθολοΐ' τό γαρ καί εις αυτόχρημα δοϋλον αύθις έπανελ-
θεΐν (τη φαύλη ταύτη δεσπότιδι) μή τίνος εϊη των έμών, ελευθέριε θεέ 

15 καί φιλάνθρωπε- πώς αν ούν τις ελεύθερος κακίας ορθότατα γένοιτο; εάν 
συν ούκ έξελεύθερος ταύτης όλως άνέχοιτο λέγεσθαι ούδέ δουλέκδουλος 
ούδέ, εϊ τι τοιούτον εις κλήσιν άγεννές, άλλα ανέκαθεν ευ έχων του γένους 
όνομάζεσθαι βούλοιτο καί θεράπων βασιλικός, καί λογισάμενος, όπως 
δεσπότης ών καί κατ' εικόνα θεοΟ όμως τη αμαρτία εις δοϋλον υπάγεται, 

20 φύγη μεν την πειρωμένην δεσπόζειν, καταφύγη δε πρός τόν μέγαν δικα-
στήν καί παμβασιλέα, ou την εικόνα φέρει, έλθη δέ δια δίκης προς την 
ύποβιβάζουσαν είς δουλείαν καί ταύτης διεκπεσών άναχθείη έπί τό 
πρότερον ευγενές καί τό νόθον άφείς τό γνήσιον έπικτήσηται καί τό 
δουλικόν άποθέμενος έπανέλθη έπί τό δεσποτικόν τηνικαΰτα γαρ καί 

25 καλώς έξέκλινεν άπό κάκου καί δεόντως άμαρτίας έξέβη ελεύθερος άμετα-
στρεπτί ταύτην φυγών, όποιος καί ό Λώτ. Ό άψευδής καί ταχύς εκ 
ταύτης δραπέτης καί φιλελεύθερος εστι δίχα μυρίων ετέρων- καί άλλο 
τούτο καλόν, ö μή καλώς έκβαΐνον ούκ εν έπαινουμένοις τέτακτατ ή δόσις 
καί ό ύμνούμενος έλεος, δς γινόμενος μέν κατά κανόνα ορθόν, άρετήν έχει, 

30 άλλως δέ ούμενοΰν ού γάρ μόνον σκευωρίας δίχα της προς ενδειξιν 
χρεών αύτόν γίνεσθαι, άλλ', έάν σκέψαιτό τις, ούδέ πασιν άπλώς δο-
τέον, όπερ αν αΐτοΐντο αυτοί - έστι γάρ ούδέ τούτο καλόν έν πολλοίς· 
φημί γάρ είναι δούναι ποτε καί κακώς καί αύθις μή δούναι καλώς· καί ή 
τού λόγου κατασκευή πρόδηλος έκκειται- καί ταύτα λέγων ούκ άντινο-

35 μοθετώ τ ω μεγίστω καί π ρ ώ τ ω διδασκάλω εις τρανές βοώντι παντί τ ω 
αΐτοΰντι διδόναι- ούδέ γάρ άν εχοι άποστολικός άνθρωπος καλέσαι 
άλλον επί γης διδάσκαλον ή γάρ εκείνον ούκουν άντιφωνώ· σύμφωνα 
δέ τοις εύαγγελικοΐς καί ταύτα φημί καί είς τό παν σύμφθο[γγα]· ό γάρ 
δεσποτικός λόγος εχει μέν ούκ άλλως, άλλ' ή πάντως, καθά έκπεφώνη-

40 ται, έννοια δέ τοιαύτη έκπ[ληρωθείς] πρόκειται· δοτέον πάντη πάντως, 
άλλα καί παντί, ότι καί θεός ούτω ποιεί· ού γάρ έστιν, δς εκπίπτει [των 
αύτού] πατρικών άγκαλών ούδ' έξω κείται τις τών εκείνου καλών, ούδ' 
αύτά τά λόγου καί ψυχής έρημα· όποιος δ[ή πέπλασται] καί ό εντελής 
άνθρωπος, ός ού μόνον τοις όμοίοις προβάλλει τόν έλεον, άλλά καί ψυ-

45 χάς οίκτείρει κτηνών [δωρεΤσθαι δέ δει] κατά θεόν καί τόν άνθρωπον, 
δς τετύπωται πρός θεόν, άλλ' ούτε δόσιν έξ άνάγκης, ήν λάβοι τις άν έν 
χερσίν, ούδ[έ πάντως] αύτό τό ζητούμενον ούδέ γάρ ούδέ θεός ούτω 

16 cf. Hesych s. ν. νικύρτας et al. 2 6 Gen. 19 ,17 2 9 Philo post. Caini 28 et 
al. 35 Le. 6 , 3 0 4 0 Le. I .e . 45 Pro v. 1 2 , 1 0 

3 0 οϋμενουυ cod. σκευωρίαυ cod. 34 ex εκκειτο corr. m. pr. 3 6 in marg. cod. : άντί 
του άρχιερεύς 37 ή cod. 4 0 άννοία cod. an potius Ικτ[ε3εΐ5] ? 4 3 in marg. 
cod. : άντί t o ö ò δίκαιοζ 45 et 4 7 suppl. Kambylis 
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ΛΟΓΟΣ Β 35 

ποιεί, ος ούτε άεί χειρόκμητα δώρα χαρίζεται και οΐς ό [περί σώματος] 
λόγος ήρμοσται, ε'ί γε καί σοφίας εστί δοτήρ και γνώσεως και συμπάσης 

50 άρετής (ταΰτα δέ οΰ σώματα), ούτε παντοίοις έπινεύει αΐτήμασιν, όπου 
καί Παύλος τρις παρακαλών οΰκ έχει ραδίως τυχεΐν και άλλως δέ ου 
δυνατόν άν3ρώπω εστίν ου τό ζητούμενον τί γάρ, έάν ò μέν ενδεής 
προκαλήται χρυσόν, ό δέ ζητούμενος ουδέ δναρ χρύσιον χειρίζηται; τί 
δέ, έάν ό μέν έπικουρίαν έ3έλη καί χειρός ίσχυν καί άμύνασ3αι τόν λύπης 

55 κατάρξαντα, ό δέ άπάλαμνος εις βοή3ειαν φαίνοιτο; οϋκουν τό διδόναι 
νοεΐν έστι μόνως κατά τάς εν χρήμασιν δόσεις καί όσας τό πάχος κατάγει 
προς τήν άφήν, άλλα δοτέον έν καιρώ και δόσεις άσωμάτους καί άπαχεΐς, 
ότι μηδέ ό ζητών άεί σωματικώτερον τούτο ποιεί, άλλά ό μέν τις παρα-
μυθίαν έν λύπαις, ην καί δοτέον όση δύναμις, ó δέ διδασκαλίαν, καί υπα-

60 κουστέα τόν είδότα, έτερος ποδηγίαν, και προοδευτέον τόν έμπειρον της 
όδοΰ, οποίαν ταύτην έρεΐ τις όδόν, εϊτε τήν εις άρετήν, ει'τε καί τήν πρός 
αϊσθησιν, μή τε καί άράν έπισπάσηται μή ούτω πο ιών εΐη δέ άν προς 
τούτοις δόσις άσώματος, εϊ και πάχος τις αιτείται σωματικόν, ό μειλίχιος 
λόγος, ό έν ήμερότητι, ό τόν αιτούντα παραμυ3ούμενος έν πραότητι, ó 

65 κα3' ήσυχίαν προπεμπτικός, ό υποβάλλων ελπίδας έλέους, ότε καιρός-

καί ó τούτο ποιών ήδη δέδωκε χρήμα μέν ού, δτι μηδέ ην τυχόν εύκαι-
ρον, λόγον δέ τταρήγορον, τό τοΰ παντός άξιον, καί ούκ άφήκεν άπελ3εΐν 
τόν αιτούντα λυπούμενον, μάλλον μέν ούν και χρήματα τρόπον άλλον 
δέδωκε καί τη προαιρέσει πολύν τόν χρυσόν έξεκένωσε καί λόγου χρυ-

70 σόν, ό φασιν, έξαγγείλας έπλούτισε τόν έπιδεά- καί ούτω μέν ήμΐν έστι 
παντί διδόναι- ουκ άν δέ εϊη έτέρως· ούτε γάρ, ει δύναμίν τις εΐχεν, ην άν 
ποτε τό πράγμα συνοΐσον πώς γάρ έδει καί άσωτευομένοις χορηγεΐν εις 
άπώλειαν καί κακίας ύλην ένδαψιλεύεσ3αι; καί άλλως ουδέ προς ισχύος 
τό τοιούτον ούδέ γάρ άν ούδέ οί πάντων βασιλέων 3ησαυροί συρρεύ-

75 σαντες εις έν τήν τών αιτούντων 3ερμότητα έσβεσαν καί ούτω || μέν 
πάντες κατά πρώτην έπιβολήν παντί τω αϊτούντι δώσομεν κατ' άλλον 
δέ λόγον έπιβαλεΐν τό 'παντί ' , και όλως ειπείν ή τοΰ παντός πρόσρησις, 
ώς επί πολύ μέν όλοτελή δηλοΐ καί πληρεστάτην περίληψιν καί άπαν 
συλλαμβάνει τό είδος εντελώς, ω έπιλέγεται, έστι δέ όπου καί τινα όλι-

80 γότητα παραδηλοΐ έν ταΐς χρήσεσι καί έστι ποτέ ίσοδύναμον παντί τε 
ειπείν καί πολλώ - καί ϊνα διεξοδικώτερον τω λόγω και κομψότερον έμφι-
λοχωρήσωμεν, έπαλλάττουσι τά ρήματα ταΰτα καί άντιμεταχωροΰσιν 
εις άλληλα και έν πολλοίς τό πάν μέν εϊληπται άντί πολλοΰ, ώς καί ότε 

51 2 Cor. 12,8 57 άπαχεΐς: cf. Eust. ad II. 641,35 et al. 69 Aristoph. PI. 
268 76 v. supra adn. ad lin. 35 82 άντιμεταχωροΰσιν: cf. los. Ant. lud. 15,16 
(15,2,2); Eust. opuse, p. 241,22 

62 fort, μή τι scribendum 70 in marg. cod.: σημείου [τήν] τών ρημάτων έπάλλα-
ξιν 77 in marg. cod. σημείου τό τταντί 
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36 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

τούς μα3ητάς ό σωτήρ είποι εσεσ3αι μισουμένους υπό πάντων δια τό 
85 αΰτοΟ όνομα- où y à p δήπου3εν υπό πάντων έμεμίσηντο οί άπόστολοι 

ώς εν περιλήψει κοινή, άλλ' υπό γε πολλών τίνων, ώς που και ενταΰδα 
ουκ έξ ανάγκης δοτέον άπασι τά προς Ολης παχύτητα, ότι μηδέ δυνατόν 
δέδεικται και ουδέ ώς τά πολλά εϋδιάκριτον πολλοίς μέντοι τισίν ούτω 
δοτέον, δσοις ή χείρ τε χωρεί και ή όρ3ή διάκρισις παριστά· και ούτω 

90 μέν τό πας εις ίσον έρχεται τοις πολλοίς, εκείνο δέ αύ3ις άνακάμπτει προς 
ομοιότητα τω παντί, ώς όπηνίκα πολλών στρου3ίων διαφέρειν τους 
μα3ητάς άκούομεν δήλον γάρ, ότι πάντων στρου3ίων ό άπλούστερος 
λόγος νοεΐν βούλεταΐ' καί δτε δέ πολλούς μέν άκούομεν κλητούς, ολίγους 
δέ εκλεκτούς, την αυτήν καί τούτο έννοιαν ύποκρούεται· πολλοί γάρ 

95 κλητοί, όπερ εστί πάντες· ότι δέ πάντας έκάλεσε δήλον, ότι καί σύμπαν-
τας υποδέχεται· 'δεύτε γάρ, φησίν, πάντες οί κοπιώντες καί πεφορτισμέ-
νοι άναπαυσόμενοι'· διό καί έν τή παραβολή πανδοχεύς ό Χριστός· καί 
ήνίκα δέ τό 3εϊον καί κοσμοσωτήριον αίμα υπέρ πολλών άκούομεν έκχυ-
νόμενον, ουδέν έκεΐ3εν, άλλ' ή ότι ϋπέρ πάντων μαν3άνομεν ύπέρ γάρ 

5 τής του κόσμου ζωής· καί ούκ άγνοοϋμεν, δτι καί καθ' ετέρας εννοίας 
τοΰτο προβιβάζεται τό ρητόν, έμοί δέ οϋτω προς τό παρόν εϋηρέστη-
σεν οΐδα γάρ (άνέξεσ3ε δέ μου κα3ιστώντος ούκ εξω καιρού καί τούτο 
[τό νόη]μα), οΐδα τοίνυν ένταύ3α τό ύπέρ πολλών ού μόνον άντί τού 
πάντων, άλλά καί αύτό τούτο 'ύπέρ πολλών'· ποί[ων] εκείνων πολλών; 

10 τών άξιων τού τοιούτου λύτρου καί οΐς αύτό έκκεχυται· τοις γάρ λοιποΐς 
3εός μέν έξέχεε πάντων [προνοού] μένος, οί δέ ούκ ήσαν άξιοι· πρός ούς, 
κα3ά τις προ ήμών εύστόχως επέβαλε, λέγοι άν ό σωτήρ τό ύπο[κρου-
σ]3έν τ ω Δαυίδ - 'τίς ωφέλεια έν τω αϊματί μου, ö δηλαδή έξέχεα ύπέρ 
ύμών', εϊτ' ουν τί έκεΐ3εν άπώ[ναντο] ; ή πάντως ούδέν, ώς ούδέ τής ούρα-

15 νίας δρόσου οί στεγανοΰντες έαυτούς εις άποκρυβήν. Έστι καί έτέρως 
τον τοιούτον λόγον έκδέξασ3αν "ίνα έκχέηται τό πάντιμον αίμα ύπέρ τε 
ύμών, φησίν, καί πολλών'· ύμών [μέν, τέκνων] έμών τών έγγύς τού ένός 
3εού καί διά τούτο δηλαδή καί ολίγων πολλών δέ, τών χύδην πιπτόν-
των καί όποιων τό τής κακίας πολύχουν είς ούκ άρι3μού άξιον πλη3υ-

20 σμόν σκεδάννυσιν ή καί άλλως, ύπέρ ύμών μέν ταύτα ή προς άλή3ειαν 
σύμπνοια εις εν στόμα καί καρδίαν μίαν ήρμοσε, πολλών δέ τών έναν-
τιοφωνούντων πρός τό άλη3ές καί τήν άλληλουχίαν λυόντων εις σχί-

85 M t . 10 ,22; Me. 13 ,13; Le. 2 1 , 1 7 91 Mt . 10 ,31 ; Le. 12 ,7 94 Mt . 2 2 , 1 4 1 
Mt . 11 ,28 2 Le. 10,35 3 M t . 26 ,28 ; M e . 14,24 4 1 T i m . 2 ,6 ; cf. et R o m . 
8 ,32 12 Meth. frg. 1 in lob 13 Ps. 2 9 , 1 0 21 R o m . 15,6 et al. Act. Apost. 
4 , 3 2 έναντιοφωνούντων: cf. Georg. Acrop. p. 4 , 8 Heisenberg 

5 άγνοώμεν cod.: corr. Kambylis 8 . 9 suppl. Kambylis 12 in marg. cod.: ó âyioç 
Με3όδιοξ 14 suppl. Kambylis ή cod. 
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σματα - έστι γ ά ρ δτε το πολύ καί τοιούτον τι έσήμανεν ώς εν τ ω 'υιέ μή 
κτήση βιβλία πολλά' · πολλά y à p έντα03α τά μή εις εν δόγμα συνάδοντα 

25 μηδέ εκκλησίας όντα μιας· τοιούτον τι και τό 'δοκοΰσιν έν τη πολυλογία 
αυτών σω3ήσεσ3αι'· πολυλογία γαρ είναι δοκεΐ και ή των μή προς ορ-
θότητα λόγων έκφώνησις καί τό έν τούτοις διάφωνον ή γάρ τοι άλλη 
πολυλογία ή τή όρ3ότητι σύμφωνος επαινετή καί μάλιστα· ούτω γάρ 
πολλάκις της ήμέρας καί ό Δαυίδ αίνεΐ τόν 3εόν καί έν παντί καιρώ τον 

30 κύριον ευλογεί καί έν τοις αυτού δικαιώμασιν άδολεσχεΐ. 
Άλλ' ούτω μεν μοι κα3εστάτω καί ταΰτα καί ό λόγος ήδη συνεπε-

ράν3η ό τοΤς καλοΐς άπασιν έφαρμόττειν έ3έλων κανόνα τον τοϋ καλοΰ, 
ϊνα προς εύ3ύτητα γίνοιτο καί μή πλαγιάζη τις έν ταΐς πράξεσι καί 
σκαμβεύοι τάς τρίβους καί της όρ3ής έκτρέποιτο- κακίζεται γάρ ό μή 

35 τι3είς όρ3άς τροχιάς, άλλά χρώμενος όδοίς σκολιαΐς· καί τους ασεβείς δέ 
κύκλω περιπατοΰντας άκούων άποφασκομένους εύρηκα της όρ3ότητος 
δια τό καμπύλον της βάσεως· εύ3ύ γ ά ρ καί καμπύλον ουκ εις ταυτότητα 
έκφωνοϋνται, άλλα τ ω λόγω διίστανται· καί τόν βλέποντα δέ λεία 
έλεεΐσ3αι οΐδαμεν διά τό της γνώμης εύ3ύ· τό γάρ λεϊον άνεπιπρόσ3ητον 

40 καί έξ ϊσου πως τοις αϋτοΰ μορίοις κείμενον φαίνεται, τό δέ τοιούτον 
εύ3ύτητος, ης άντιποιεΐσ3αι καί ή παρά τή Γραφή βασιλική οδός ϋπαι-
νίττεται, ην ού χρεών παρεκβήναι εις αριστερά είτε καί δεξιά· άριστερά 
μέν, ότι αΰτό3εν εις κακίαν καί σκαιότητα τοΰτό έστιν εκτροπή· εις δεξιά 
δέ, ότι του τ ω δντι εϋ3έος ουκ αν εΐη εύ3έστερον τό δοκοϋν δεξιόν, άλλά 

45 παρομοιουταί πως τ ω άριστερω κατά τήν ψαλμικήν της άδικίας δεξιάν 
διά τήν του εύ3έος || παρέκβασιν, ώς έντεΰ3εν τήν μέν όδόν ζωηράν είναι 
κατά τήν έν εΰαγγελίοις σύνταξιν αυτής τε καί τής ζωής, τά δέ ταύτης 
λησταΐς άπομερίζεσ3αι πλάγια , οϊ ού μόνον έξ άριστερών, άλλά καί έξ 
ύπερδεξίων έπίκεινται βάλλοντες· κα3' ών τά δεξιά όπλα καί άριστερά 

50 τής δικαιοσύνης άντιχαλκεύονται· έστιν ούν βασιλική όδός ή κατ' εύ3εϊαν 
καί ή εύ3ύτης αύτή όδός διά 3εόν, δς τ ω τοιούτω χαίρει ονόματι· βασι-
λική διά τόν αύτόν παμβασιλέα, δς γενεάν εύ3έων εύλογε! καί κρίσεις 
εύ3είας προάγει, ou ένώπιον κατευ3ύνεσ3αι τά διαβήματα εύχής έργον 
προφητικής· καί ταύτης τής όδοΟ ούτε τό άριστερόν έφετόν, καί τό δε-

55 ξιδν δέ ούκ άριστον, άλλ' έκτροπή τής εύ3ύτητος καί διά τούτο ούκ 
άπεοικός τού άριστερού, έξ ou τήν δυσώνυμον εύώνυμον στάσιν ο'ι μή 
καλώς όδεύοντες έν βίω άποκληρούμε3α· φέρε δή καί έτέραν, ώ καλοί τής 
έγκρατείας οδοιπόροι, βασιλικήν όδόν ύποδείξας ύμΐν εύλογήσω πορεύ-
εσ3αι λύσας τόν σύλλογον καί διδάξας, ώς διά ταύτης εις τό καλόν παν-

26 Mt. 6,7 29 Ps. 118,164 30 Ps. 33,2 Ps. 118,23; 48 34 σκαμβεύοι: cf. 
Eust. opuse, p. 66,46 et saepius 35 Prov. 4,26 et saepius Prov. 21,8 et sae-
pius 38 Prov. 12,13a 41 Num. 20,17 45 Ps. 143,8; 11 47 Mt. 
7 ,14 50 2 Cor. 6,7 52 Ps. 111,2 Ps. 118,137 53 Ps. 36,23; 39,3; 118,133 
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38 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

60 δοχεΐον της σωτηρίας άφίξεσθε καί εις άνάπαυλαν αϊώνιον καταλήξετε· 
τίς δέ αν εϊη αύτη; ή πάντως, ην ό μέγιστος ημών βασιλεύς όδεύων 
αυτός τε κατευθύνεται και τήν οΐκουμένην κατορθοΐ, ος οϋ μόνον βαρβά-
ροις έχθροΐς έπικείμενος κατευμεγεθεϊ, άλλα καί κατά παθών άριστεύς 
ϊσταται φιλοτιμούμενος, εις όσον άνθρωπίνη φύσει δίδωσι θεός, παμβα-

65 σιλεύς είναι καί αυτός, βασιλέων τε πάντων των επί γης υπέρτερος καί 
παθών άνώτερος, α δη τών άοπλων καί άφράκτων ημών βασιλεύουσι· 
καί οίος μέν έστι τήν του θυμού έποχήν, έκ μέν τών ένδον καί έγγιζόντων 
εις οικειότητα δούναι πίστιν τ ω λόγω οΰπω πάνυ μέγα, οΐ δέ έκτός (καί 
où λέγω προς τόπον, άλλά καί δσους έχρήν παρ' άλλοις έξω κεΐσθαι 

70 ψυχής καί μή εις αυτήν παρεισδύεσθαι), άλλά καί οι τοιούτοι μερισάμε-
νοι τον λόγον καί τους μέν οδόντας δσα καί ϋπαγωγέας τινάς έμμούσως 
διασκευάσαντες, τάς δέ γλώσσας όποια και χορδάς τινας έντείναντες εις 
έμμέλειαν τήν μάλιστα δια πασών, καιρίως ειπείν, συμφωνίαν άρμόσον-
ται καί ασονται καί τούτο τό βασιλικόν μεγαλεΐον, δπως και οϊ αύτού 

75 θανάτου πλημμελοΰντες άξια ταΐς εΰζωΐαις πληθύνονται, άποστροφήν 
μέν τινα πεπονθότες (πώς γάρ οϋ;) καί που καί έπεξέλευσιν, ήρεμαίαν 
δέ καί φιλάνθρωπον, ώς είναι τω μώλωπι τόν οΤνον καί τό ΐλαρϋνον 
έλαιον σύντροχον άλλως γάρ θυμώ μηδαμού κεχρήσθαι τόν άνθρωπον, 
μάλιστα μέν ουν τόν ώς άληθώς άρχοντα, δμοιον ώς εί καί ξίφους ό περί 

80 τήν στρατείαν έστέρηται· καί κολοβοϋται τήν πλάσιν ώσ[π]ερ ό πάσαν 
έπιθυμίαν άμβλύς, ούτω καί ό του θυμού ές τό πάν στερόμενος. άμέλει 
καί ό γαλη[νός] βα[σιλεύς] ήμερότητι μιγνύς τό ψυχής έπεξελευστικόν 
εις πραϋθυμίαν κράμα σκευάζεται· θηριώδης μέν γάρ ό θυμός, τό δέ 
πράον ένθεον, έφ' ω δέ ò αύτοκράτωρ θυμόν τινα άναλήψεται, άλλ' 

85 εκείνο καί εις θανάτου ψήφον έξενέγκοι αν έτερον ούτω δυσκίνητος εις 
πάθος θυμού, ώς, ένθα χρεία τομής, κ[αταρ]τ[ίζειν] τό ήπιον καί πληγή 
σώφρονι μετριάζειν τήν εις θάνατον έπεξέλευσιν καί, òv έδει τραυματι-
[σθέντ]α άπελθεΐν, λόγοις σωφρονιζόμενον καί άντί διπλού τού τε κατά 
σώμα δάκνεσθαι καί κατά ψυχήν άλγεΐν άπ[ιόν]τα μηδέ τό πολλοστόν 

90 έχοντα τού κακύνεσθαι· έλεγχος άμαρτίας καί τ ω ελέγχω σύνδρομος ή 
παράκλησις· ούτω [τόν] έαυτού λειμώνα φυτηκομεΐ κατά θεού μίμησιν 
κάν ε'ί που φυτόν τήν κάρπιμον βλάστην όκνή, ό δέ μένειν τέ[ως καί] 
ριζοΰν άφίησι- καί τά μέν σκάπτων, τά δέ έπιφορών καί άναψύχων καί 
δρόσοις εύεργεσιών πιαίνων où πριν άνήκεν, έως εις εύανθές άνέθηλε· καί 

95 θυμού μέν ούτω καθυπερτερεΐ, ώς αν ό καί τών άρκτων τού δρυμού καί 

7 7 Ps. 103,15 8 2 έπεξελευστικόν: cf. Eust. ad II. 18,18 et saepius 83 ττραϋ·9υμίαν: 
cf. Steph. T h L G (ex Ioh. Chrys.) 91 spectat ad Is. 5 ,1 sqq. 

6 1 in marg. cod.: σημείου όλον eîç βασιλέα 82 leg. et suppl. Kambylis 9 5 in marg. 
cod.: άντί του κα3ά 
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ΛΟΓΟΣ Β 39 

των του καλάμου θηρίων κατευστοχών και τους έν λόγω δέ θήρας τρο-
πούμενος, όσοι τε προς αίμα χαίνουσι και δσοι της έν θεώ καταναιδεύον-
ται πίστεως, και κατά τοΰ συμφύτου θηρίου τούτου άνδρίζεται· επιθυ-
μία δέ άντιτάξασθαι και καταρρΐψαι τό έττίβουλον τούτο θηρίον και 

5 ϋπουλον, τήν έπαγωγόν άγχόνην, την μελίκρατον πικρίαν, ('άλλ' εν-
ταύθα έπιθυμιών άνήρ, ας οιδε τό θείον πνεύμα'), ό θεοπτικώτατος αυτο-
κράτωρ ήμΐν άναπέφηνε, τήν φύσιν μέν άπαναινόμενος, ΰπερφυώς δέ άν-
δριζόμενος· και οϋ λέγω τους λοιπούς πανημερίους καμάτους, τους έν 
δίκαις, τους έν βουλαΐς, τους έν λοιπαΐς φροντίσιν, δσαι τον κόσμον σώ-

10 ζειν οΐδασιν, εις άπερ άπασχολών εαυτόν λανθάνεται μονονού και τοΰ 
ζήν, τους μέν άλλους άμοιβαδόν άφιείς ΰπάγειν και άναπαύεσθαι, αύτοϋ 
δέ μόνιμος καθεστώς μέχρι παντός, ώς εΐ και κύκλου μεσάτης αϋτή μέν 
έφ' έαυτής άμετάκλιτος ήδρασται, τό δέ λοιπόν πέριξ εχει στρεφόμενον 
ού ταύτα τοίνυν μόνα λέγω, άλλά και μάλιστα τά εις πόλεμον, έν οίς 

15 ούκέτι μόνον άκάμας, άλλά καί ώς οΐά τις άδάμας τοις άέθλοις έπαποδύ-
εται καί τή καρτερία καθάπερ τινί άλοιφή θεία έπιβάψας τό σώμα εις 
φερεπονίαν πυκνοϋται άμύθητον, δτε ύπνος μέν γλυκύθυμος άπεστι τών 
οφθαλμών, έφ' δσον ούκ αν εΐδείη φύσις ανθρώπου φέρειν, καθιζήσαι δέ 
προς άνάπαυσιν καί ύπτιάσαι || προς μαλθακότητα ές τοσούτον άπέχει, 

20 ές δσον καί κέδρος Λιβάνου τοΰ ραον ύποκαταβήναι τής άνατάσεως, 
σιτίοις δέ καί ύγροΐς ύπανοίξαι τάς φυσικός διόδους εις ένθεσιν, δτε τών 
τακτικών γινόμενος τον ύπέρ πάντων φέρει κίνδυνον, ούτως αν τάχα ώς 
εΐ καί άνδριάς έθελήσειε- καί οία μέν άλλα ό χρόνος φθάσας ανέδειξε, 
πάντως ουκ άπήγαγε τό τής λήθης ρεύμα παρασύραν εις άγνωστον, 

25 άλλ' ó κόσμος φέρει βίβλοις άνάγραπτα καί έτέραις μέν, δσαι προς διφθέ-
ρας έκπονούνται, καί ψυχαΐς δέ, όσαις τό θείον γραφεΐον έγκολάπτει τά 
μνήμης άξια· όσα δέ γε τό έφεστώς τοΰ χρόνου έξέφηνεν, άλλά ταύτα 
ειεν άν τών φθασάντων λαμπρότερα. Έγώ δέ ένταύθα γενόμενος μέμφο-
μαι τήν έν λόγω στενοχωρίαν καί ού τήν έν ρητορεία μόνον, άλλ' ήδη 

30 καί τήν φιλόσοφον, καί πενίαν μακράν τούτων καταψηφίζομαι, ήδη δέ 
καί άδικίας γράφομαι, ότι μή διαπονησάμεναι καί μακρά σκεψάμεναι καί 
εις τά άπόρρητα έμβαθύνασαι καί είς άπόκρυφον καί βαθύ διακύψασαι 
ρήματά τινα θειότερα έμεταλλεύσαντο καί έν άπορρήτω έκειμηλιώσαντο 

5—6 άλλ'—πνεύμα: an dictum imperatoris Manuelis? 

2 καταναιδεύονται: cf. Eust. ad II. 69,22 et saepius 9 cf. Ioh. 3,17; 12,47 13 άμε-
τάκλιτοξ: cf. Schol. Aeschyl. sept. 312; Schol. Aeschyl. Prom. 34 17 Aristoph. nub. 
705 20 lud. 9,15 et al. 26 cf. Lib. deci. 43,49 28 cf. Anna Comn. Alex, pro-
oem. IV 1 (I p. 6,31 Leib) 29 cf. Lib. or. 64,10 et al. 33 cf. Athenag. leg. 11,2; 
Basil. Sel. or. 6,1 έκειμηλιώσαντο: cf. Hdn. Epim. p. 66 Boissonade; Eust. opuse, 
p. 71,45 et saepius 
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40 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

καί μεγάλοις αυτά φκειώσαντο πράγμασιν, ώς άν, ει ποτε ό μακρός χρό-
35 νος τεράστιόν τι καί μεγαλεΐον έργον έκ<ραν3έν ι'δοι, έχοι άν εκείνο τό 

καινοφανές, τό λαμπρόν, τό δυσμίμητον, τό ασύγκριτου, τό άσυνδύ-
αστον εις ομοιότητα, καί ω μή έστι τό συζυγούν άττορρήτω καί μυστική 
τινι καί δυσεκφάντω λέξει έκφέρεσθατ όποιον τι καί ή Έβράίς μυστικόν 
έκφώνημα ύποκέκρυφε· τα γαρ της αίνιγματώδους σοφίας λέγειν ουκ 

40 άόκνως έχω, οίς καί αυτοΐς μύστη ριώδές τι ένεκά3ητο· άλλ' οϋτω μεν 
αυτός ούτε αγγέλου γλώσση λαλεΐν έχων (εΐ3ε γάρ ην, δ δή καί μόνον 
τοις βασιλικοϊς άγα3οΐς επέπρεττεν) ούτε φωναΐς καινοτέραις εύρίσκων 
συνεξαίρειν τό μεγαλεΐον του πράγματος πενίαν έν τοις καιριωτάτοις 
κατεψηφισάμην της των λόγων τέχνης, ότι μή ταΐς ούτω τεραστίαις των 

45 πράξεων σημεία προφοράς άπό3ετα έταμιεύσατο' άλλ' εστίν άνάγκη 
πάσα τοΤς αΰτοΐς προάγειν, όσα τε ή ρέμα προς 3αυμασιότητος ϋψος 
άνέχουσι καί όσα εις μείζον ύπαναβαίνει καί δσα εξαίρεται πρός τό μέγι-
σ τ ο ν καί μην άλλως, ώ παρόντες, εί καί τοιαύτη τις άπο3ήκη ρημάτων 
βιβλιοφυλακουμένη έξήσκητο καί έδει ταύτην έξανοίγειν καί καινά καινοΐς 

50 ρήματα πράγμασιν μυστικά βασιλικοΐς έναρμόττειν καί έπαλλάττειν εις 
τήν άεί ομοιότητα, έπέλιπον αν έκεϊνα παραμετρούμενα τοις όσημέραι 
βασιλικοϊς άριστεύμασιν καί άπηλέγχετο καί ούτως ό τής σοφίας πλού-
τος έν στενώ κα3ιστάμενος καί τ ω άπείρω των βασιλικών υψωμάτων 
παρεξισούμενος· πάντως άν αύτός μέν συνεπεράν3η, αύτοΐς δέ άφήκεν 

55 έξικνεΐσ3αι πρός τό άπέραντον διά τοίνυν ταύτα τήν μέν σοφίαν έατέον 
έν άμέμπτω κεΐσ3αι περικλεισαμένην πέρατι ώσπερ ταλλα τεχνολογή-
ματα οϋτω καί τήν έν τοις τοιούτοις διάπειραν ήμΐν δέ έκεΐνο ρητέον 
σαφώς, ούτω καί άν3ρωπομα3ώς, ότι 3εω μέν άφώρισται τό άπειροδύ-
ναμον, άν3ρώπων δέ τοις μέν άλλοις ούκ άν εϊη δοτέον τινί άπειρα δύ-

60 νασ3αι, τ ω δέ βασιλεΐ ούπω μέχρι καί εΐσάρτι μεμέτρηνται πρός τι πέρας 
τά τής ισχύος τής τε έν λόγοις καί όση πρός έργα νένευκεν, άλλά πάσι 
τοις φ3άσασι τοις τε προς εαυτόν καί δσα πρός τους λοιπούς τών έσω 
λόγου αυτοκρατόρων παραβαλλόμενα τά έν προσφάτω άεί τελούμενα 
ύπερεκβαίνει μέν τήν ομοιότητα, ύπερεκ3έει δέ τήν ισότητα, πρός άπει-

65 ρίαν δέ διαβαίνειν μάχεται· μαρτυρεί τούτοις καί τά έναγχος τρόπαια, 

65 μαρτυρεί κτλ.: ad passum sequentem cf. P. Wirth, Kaiser Manuel I. Komnenos und die 
Ostgrenze. Rückeroberung und Wiederaufbau der Festung Dorylaion, BZ 55 (1962) 21—29 
(= Eustathiana 7 1 - 7 9 ) . 

41 1 Cor. 13,1 49 βιβλιοφυλακουμένη: cf. PBodl. ined. (MS. Gr. Class, d 86 Ρ r 9); 
Eust. opuse, p. 158,23 

35 in marg. cod.: άντί τοΰ μέγα 
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ΛΟΓΟΣ Β 41 

οΐς ουκ έστι παραβαλεΐν έτερα- και ε'ίπερ ήν τροπαίοις φ3όνον έττί τοις 
όμοίοις ΰττοτρέφεσθαι, τούτο επα3εν αν ò των άρτι τροτταίων εσμός 
ύποδράξ έντυγχανόμενος τοις ήδη φ3άσασιν, εϊ μή τι άρα συμβαίνειν 
έτέρως και άδελφά φρονεΐν άλλήλοις έπει3εν ή έκ του μοι προβολέως 

70 βασιλέως πρόοδος και TOUT' αΰτοΐς φιλοφροσύνην καί τό άφ3όνητον 
κατεπράττετο. 

Άναλέξασ3ε τάς ιστορίας, άνάβητε τ ω λογισμω εις τό του χρόνου 
πόρρω, ύψώ3ητε την καρδίαν 3ειότερον, μετεωρίσ3ητε τους όφ3αλμούς 
σοφώτερον, στά3ητε άνω, κατακύψατε έκεΐ3εν, σκέψασ3ε την γ ή ν μέχρι 

75 μεν τίνος ή "Ayap έχόρευεν άνιεϊσα τους πέπλους άνέμοις και της Άσιάτι-
δος γης κατορχουμένη μαιναδικώς εις έν3ουσιώδημα; μέχρι δε τίνος άρτι 
πρός φυγήν άναστειλαμένη καί την Βακχείαν εις τρόμον τρέψασα Έρι-
νύσιν ώσπερ τοις έκ βασιλέως φόβοις άναχορεύεται; Φρυγία πόλις, είτε 
Δορύλαιον βούλοιτό τις ταύτην καλεΐν είτε καί Δορυλάειον (έπ' άμφό-

80 τερα yàp όλίσ3ου δίχα διαβαίνειν τήν γλώσσάν έστιν) πάλαι μεν ήμΐν 
έν ονόματι || εκείτο καί μακαριζόμενον ήν καί είχεν ή μνήμη κλαΰμα, όπως 
ημών μεν άπέσπαστο, τοις δέ άλλοφύλοις ώς εις κληρονομίαν εκείτο, νΰν 
δέ έπανήλ3εν ήμΤν άνακαλεσαμένου τό ταύτης πρεσβεΐον του πάν ήμΐν 
συμπληροϋντος τό καλόν αύτοκράτορος- καί 3ήρες μεν οί του δρυμού 

85 άπηλά3ησαν, πόδες δέ πραέων έκεΐ πατοϋσιν ύπ' άγα3οΐς ποσΐ βασιλι-
κοίς, δι' ών ειρήνης ήμΐν καί καλοΰ παντός ευαγγέλια- καί ήν μεν οϋχ' 
ούτω μέγα, εΐ ταύτην ήμΐν παρεστήσατο πόλιν ευ εχουσαν στάσεως καί 
δυναμένην στέξαι τους είσιόντας καί ένδον φυλάξασ3αι, άλλ' έκεΐνο τό 
πλέον του 3αύματος, δτι κατέσπαστο μεν ή πόλις προς των βαρβάρων 

90 (χρόνος ήδη συχνός)· ούδέ γαρ είχον εκείνοι 3αρρεΐν τήν έν όρ3ότητι 
στάσιν αύτής, μή καί δεξαμενή βασιλικούς άνδρας άναρρήξη έκείνοις, όσα 
μή 3έλουσιν ού γάρ άνέβαινε καί τοιούτος διαλογισμός εις καρδίαν αύ-
τοΐς, ώς άρα εσται βασιλεύς, δς και άμφω κραταιά χειρί δυνήσεται τήν 
τε τής πόλεως εγερσιν καί τά έντεΰ3εν έκείνοις κακά' 63εν καί ερήμην 

95 ταύτην περιχορεύοντες τον ολβον άλλως πολύν έκαρπίζοντο, τόν έκ γης, 
τον έξ όδοιπορίας, τόν έκ φορτηγίας' μισγάγκεια γάρ οίον ò τόπος εις 
έπιρροήν όλβου μακροΰ. Νΰν δέ τούτων τε τών καλών έκβέβληνται καί 
ή πόλις άπροσβάτοις ήσφάλισται πυργοβάρεσιν ούκέτι βραχυτάτοις 
λειψάνοις τό πάλαι πρέσβιστον περισώζουσα και σμικροϊς άναστήμασιν 

5 τό παλαιόν κάλλος ύπαναφαίνουσα καί πυργιδίων τινών προτομαΐς τόν 

75 ή "Αγαρ: i. e. Turci. 

77 Eur. Or. 582 92 Le. 24,38 1 tpop-rriyias: cf. Aristot. pol. 1258b23 

1 μισγάγγεια cod. 
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42 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

γέροντα χαρακτήρα παραδεικνύουσα καί πτώματι δουλικώ μέν, ευ δέ 
άλλως κατηρτισμένω τταριστώαα τό ανέκαθεν ευγενές, άλλα δλη διόλου 
πληρέστατα συντετελεσμένη καί νεοτήσιον διαλάμπουσα και δεσπο-
τικώς έσκευασμένη διό τόν μέγαν της οικουμένης δεσπότην καί του δου-

10 λικου φύλου κα3ύπερ3εν ίσταμένη καί άγέρωχον έντρανίζουσα καί 
σπασμω τρομώδει κα3υποβάλλουσα· τίς ό ταύτα σκευάσας; τίς ó την 
πεσούσαν πόλιν ταύτην καί ήδη έπιλελησμένην εξαναστήσας; τίς ό την 
δούλην μετακοσμήσας εις τό πρώην έλεύ3ερον; τίς ό πτωχίσας μέν τους 
άλλοφύλους, πλουτίσας δέ τους ομοφύλους και ταπεινώσας μέν εκείνους, 

15 ήμάς δέ ύψώσας; ουδείς πάντως άλλ' ή σύν γε 3εώ ό έν3εος αυτοκράτωρ 
ημών ού μόνον άπελάσας τους θήρας, όσοι τήν ταύτης πιότητα έληΐ-
ζοντο καί πορρώτατα άπαγαγών ( ώς μηδέ έχειν μακρό3εν γοϋν 
ΐστασ3αι καί όράν καί τετριγέναι τους οδόντας καί μανιώδες ώρύεσ3αι, 
άλλά και άρχιτεκτονήσας αυτός καί ταϊς άπάσαις χρείαις κα3υπουργή-

20 σας καί παραδοξότατος τοϊς πάσι τά πάντα κάνταΰ3α γενόμενος. "Εδει 
φυλάξασ3αι φυλακάς τής νυκτός, καί ην πρό τών άλλων τοιούτος αύτός· 
έδει προεκδραμεϊν καί τι τών πρό έργου σκέψασ3αι, καί ιδού αετός ούτος 
ταχυπτέρυγος καί τό έργον εύπετέστατα έξηνύετο' έλαξεύετο λί3ος, μετ-
εφέρετο, είτε καμινευόμενος είτε καί άλλως ευ3ετιζόμενος εις οΐκοδομήν, 

25 καί ò αυτοκράτωρ επιστατών τοις έργοις έφίστατο. Χυλός έπέλιπε τω 
στρατεύματι καί αϊ μέν γαστέρες ύπόκενοι, αϊ δέ ψυχαί τοις πολλοίς 
φόβου μεσταί, άλλ' ó αυτοκράτωρ εφ' ϊππου και προώδευε καί τό ψιλόν 
του στρατεύματος áSpouv έφείπετο καί προήεσαν καί γής μυελόν έκ τών 
βαρβάρων ού μυζήσαντες, άλλ' εις όλους φόρτους άναλεξάμενοι παρεκό-

30 μιζον εις δαψιλές τω στρατεύματι. Φόβος νύκτερος καί τούς μέν άλλους 
έφόβει, τόν δέ αύτοκράτορα ούκ έξεπόνει προς έμφοβον, άλλ' ώσπερ 
βέλους παντός πετομένου ήμέρας ούτω καί τοΰ τοιούτου κατεξηγείρετο 
δείματος. Νέφος μάχιμον πυκνω3έν ένταυ3ά που ή έκεΐ πολλήν τήν 
φρίκην προύβέβλητο καί ή3ελεν οΰ ψεκάδας αίματοέσσας, ö δή λέγεται, 

35 άλλ' αιμα καταρρήξαι πολύ καί ή λαΐλαψ πρό όφ3αλμών καί ήδη τις ην 
καί βοή ώς άν καί βροντή καί ή άστραπή τών όπλων ούκ εύχαριν αί-
3ρίαν έξεπυρήνιζε, καί ó αύτοκράτωρ πρηστήριος άντιπνέων άπήλαυνε 
τό νέφος καί πρός νηνεμίαν αΐ3ριάζουσαν τό πάν μετεσκεύαζε· τάχα άν 
εϊποιτε, ώς διαλείπων έπί τούτοις καί καταπαύσεις έχων τινάς ή άνα-

40 παύσεις, όποια τά τών καμνόντων καί δαμαζομένων τω συνεχει τοΰ 

14 lRegn . 2,7 18 Me. 9,18 20 1 Cor. 9,22 21 Le. 2,8 27 Gen. 
45,18 30 cf. Soph. El. 410 31 cf. Ps. 90,5 33 Dio Cass. 60,35; cf. et Anth. 
Pal. 7,443 37 -ττρηστήριοξ: cf. Dion. Ar. c. h. 13,2 et al. 

23 ταχυτττέρυγοξ: cf. Ephraem. Caes. ν. 4093 29 ού postea add. m. pr. 33 δείγμα-
TOÇ cod.; postea corr. m. pr. 36 in marg. cod.: άντί του ώσεί 
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πονήματος, τό δ' ούχ' ούτως εχον εύρηται, άλλα κατά τάς εν σώμασιν 
άλληλουχίας· ούτω και ταύτα τω βασιλεΐ έκπεπόνηνται- καί χρόνω μεν 
παρεμπίπτειν δοκεΐ τά φιλοσοφούμενα νυν καί σώμασιν ή στιγμιαία 
νυγμή, τοις δέ βασιλικοΐς τούτοις καμάτοις οΰδέν έμεσολαβεΐτο, οίον δια-

45 κρϊναι χρόνω τά ενεργήματα, εϊχοντο δέ άλλήλων τά πάντα καί τ ω 
συνεχεΐ τά μυρία προς εν ήρχοντο άληθώς ένιζόμενα- ΰμέτερον ουν τό 
ενταύθα λογίσασ3αι, ποίος μεν ήν αρίστου καιρός τω βασιλεΐ, τίς δέ καί 
δείπνου καί ύπνου- ή πάντως, ώς μέν έν όρθώ λόγω ουδείς, εί που δέ τ ι 
τούτων παρέκλεψεν, δς γε καί άλλως, εί και πάς τις άνήρ πεινών παρίε-

50 ται καί της γαστρός γίνεται καί στηριχθείς αύθις έργων κατάρχεται- ό 
δέ αλλά τοις άνδρικοΐς εργοις έφιστάμενος τόν λιμόν ώς εις κουφισμόν καί 
οίον πτέρωσιν του σώματος τίθεται καί où πριν άνίεται του πονεΐν, πριν 
ή την φύσιν άπαυδήσαι καί άπειλήσαι ύπένδοσιν καί μην διψών τις καί 
ποτόν ίδών έπέδραμε καί κατέκυψε καί τό χείλος οΰ πριν άπήγαγε, πριν 

55 ή τήν φυσικήν άποπλήσαι δεξαμενήν, ό δέ καί ταύτην παρεκθέει την 
άνάγκην || της φύσεως, οπότε μόχθου καιρός, καί κατά τους θρυλουμέ-
νους άδίψους διακαρτερεΐ. Βαρύ πάθος ό ύπνος καί οίον σκελίσαι καί 
κάτω βαλεΐν καί δαμάσαι τόν όλον άνθρωπον, ό δέ καί τούτου κατεξανί-
σταται καί στήλην καρτερίας εαυτόν άνιστών ού πρότερον ύπενδίδωσιν 

60 ή πάν Ιξανύσαι καί συντελέσαι τό σπουδαζόμενον. Έκθηλύνειν οίδεν ó 
ίδρώς καί μαλθάσσει καί της σπουδής άπάγει καί περιχυθείς ύγρός απα-
λύνει την προς πόνους σκληρότητα, ό δέ αύτοκράτωρ σιδήρεος οιον εις 
πόνους κεχαλκευμένος βαφήν ώσπερ ευτυχεί τόν ιδρώτα καί στομοϋται 
προς άνδρείαν καρτερικώτατα λανθανόμενος τά πολλά, εί καί σάρκα φο-

65 ρεΐ· καί κατά τους έν έκστάσει θειοτέρα ούτω δή καί αύτός εις νουν στρε-
φόμενος καί τό μέν πήλινον σκεύος τού σώματος άφιείς καθ' εαυτό πά-
σχειν καί άλγεΐν, ει που καί βούλεται, αύτός δέ άσωμάτοις έπιβολαΐς 
καί θειοτέραις κινήσεσι τών έργων γινόμενος ώς εΐ καί δεσπότης τόν 
ύποδρηστήρα δούλον άφείς αύτός εργάζεται τών έργων τά σπουδαιό-

70 τατα - καί τοίνυν ή μέν έμβριθεστάτη μελία τρ ιβέτω τάς αύτοκρατορικάς 
χείρας άΐσσουσα κατ' εχθρών πανημέριος, ή δέ βασιλική δραστηριότης 
ου θλίψεται - βαρυνέτω ή άσπίς τα επί θάτερα φερομένη πανήμαρ καί 
διατειχίζουσα τούς εχθρούς, ό δέ άλλά πτηνός αίρεται καί ούκ επάί'ει 
τού βάρους ούδέν. 

41 Stob. eel. 1,18 53 ύπένδοσιν: cf. Athenag. res. 5; Eust. opuse, p. 186,27 et sae-
pius 56 Athen. 8,345e 66 cf. Mac . Magn. apocr. 2,7; cf. et Hippol. haer. 
5,7 67 cf. Mac . Magn. I.e. 72 ττανήμαρ: cf. Od. 13,31 

43 στ ιγμαία cod. in marg. cod. ad passum: σημείου, erri νυν καί ή σ τ ι γ μ ή άρχαί (sie 
cod.) εϊσι, <ή> μέν χρόνου, ή δέ (γρ )αμμη$ 48 ή cod. 56 άρυλλουμένους 
cod. 74 ού3έν cod. 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:31



44 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

75 'Ώ 3αυμασιωτάτου ακούσματος, ώς επί συχνάς ή μέρας ό μεν ήν τον 
άλυσιδωτόν άμπεχόμενος καί ούτε νύξ αύτόν άνέπαυε και τό της ημέρας 
φως ήν επί τοϊς αύτοΤς διάδοχον, ό δε 3ώραξ έξέτριψε τό ύποκείμενον 
άμφιον καί παρενδύς έπέλασε τη σαρκί καί άναιδευσάμενος παρέσυρε μεν 
τό έπαν3οΰν, διέκυψε δε εισέτι, ήδη δέ καί βα3ύτερον ένεκά3ισε· καί κα-

80 3άπερ εί καί εις πέτραν πλεκτάναι πολύποδος, ούτω δη καί τίνες έκεΐ3εν 
κρίκοι παρεμβα3ύναντες εις τό ένδότερον εαυτούς παρενέβυσαν καί ό αυ-
τοκράτωρ έργου έχόμενος τούς μεν βαρβαρικούς αλυσιδωτούς ξιφήρης 
διέτεμνε, τον δέ εαυτού ήφίει τό βασιλικόν σώμα καταπονεΐν καί άναιδώς 
παρεισδύεσ3αι, ώς καί σίδηρον τούτον, ψαλμικώς ειπείν, διέρχεσ3αι την 

85 αύτου ψυχήν, έως καιρός ήν ποτέ βραχύς άνέσεως· καί ό μεν έπιπολάζων 
άπήγετο 3ώραξ, ό δέ ύποκα3ή μένος ώκνει την άπέλευσιν, μόλις δέ καί 
αυτός όδύνην έπαγαγοον άφείλκετο, αιμα δ' άνηκόντιζεν άπό στρεπτοΐο 
χιτώνος, ώς αν ούτω πολεμαρχοΰντι τ ω βασιλεϊ άφοσιω3είη τό μη παν-
τελώς άτραυμάτιστον καί μή πάντη διαπεσείται τό τοΰ πολεμικού νόμου 

90 πρεσβεΐον καί κοσμη3είη μέν ό αυτοκράτωρ και κατά τοιούτον μάχης 
ένσήμασμα, ού μήν ύπό βαρβάρω χειρί· τούτο μέν y à p ετέρου χρόνου, 
οποία ή κατά πόλεμον ομιλία, καί είχε κάκεΐνο πλείστην άρετήν καί 
εξύμνηται, άρτι δέ ούτε έχρήν κατά τού βασιλικού σώματος βέλος όλως 
άγλαϊσ3ήναι βαρβαρικόν, άλλά τόν μέγιστον νικητήν άπείρατον είναι 

95 τραύματος· καί ούδέ ήν έν δυνατώ τοις πολεμίοις τοιούτον τι άνδρίσα-
σ3αι· βάλλει μέν y á p ό υπομένων, αύτοί δέ πτηνοί πάντες φεύγοντες 
ωχοντο- ούκούν εις κάλλος μέν τω βασιλικω έντυπούται χαρακτήρι καί 
τούτο τό κόσμημα προς τηλικούτων έργων άνάμνησιν καί φερεπονίας· 
είκών αύτη τ ω τού αύτοκράτορος έγγλύφεται σώματι, χειρ δέ ούκ έγ-

5 καυχάται βαρβαρική· καί ή3ελον μέν έγώ τόν έκ σιδήρου 3ώρακα τούτον 
κακώς ειπείν καί άναιδή καλέσαι καί έχ3ρόν οίκειακόν προσειπεΐν καί ει 
τί που έτερον προσευπόρησα, σπένδομαι δέ άλλως καί φιλών εύλογώ 
ού μόνον, ότι μή λαλεϊν έχων όμως οίς έδακνεν, ή3ελεν άπάγειν τοΰ 
μακρά κάμνειν τόν αυτοκράτορα, άλλά καί δτι φιλοκάλως τ ώ έργω έπέ-

10 βάλλε καί οίον ζηλοτυπήσας, εΐ μή καί αύτός εις κόσμον συμβαλεϊται 
βασιλικόν ούχ' ήττον ήπερ τά περιμάργαρα σφραγίδα ταύτην άνδρείας 
ένεμάξατο καί γλύμμα καρτερίας ένετυπώσατο εις άείμνηστον κλέος τ ω 
βασιλεϊ, τάχα δέ καί έρωτικώς οιον εΐχεν έκεΐνος παραμένειν τ ω της άν-
δρείας τούτω άδάμαντι όποια καί λί3ω μαγνήτιδι- καί τό της ισχύος δέ 

84 Ps. 104 ,18 8 6 άπέλευσιν: cf. Tzetz. alleg. Horn. p. 2 1 1 , 8 8 Matranga; Eust. ad II. 
191 ,13 et saepius 87 II. 5 , 1 1 3 11 περιμάργαρα: cf. Eust. opuse, p. 2 4 0 , 5 et saepius 

83 αύτοϋ cod. ; postea corr. m. pr. 
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15 τούτου ύπεμφαίνων σιδήρεον κα-θά και όμοίω τινί χαίρων προσενεφύετο· 
ταχύ γε αν, ώ φερεπονώτατε και άνδρειότατε βασιλεϋ, άλγηδόvos ετέρας 
έπιστραφείης, δς γε ούτω καταδαπανώμενος τό σώμα υπέρ ημών ώσεί 
ουδέν φέρεις τό άλγη μα. 

Άλλ' ώμοι, ότι την βασιλικήν ταύτην όδόν περιηγουμένω καί προ-
20 ϊόντι, δποιπερ ή3ελον, όδοιδοκήσασα ή νόσος επίκειται καί τόν του λέ-

γειν δρόμον έγκόπτει, ώς μήτε τοις έμπροσδεν τών βασιλικών μεγαλουρ-
γ ιών έπεκτείνεσθαι καί μηδέ άνά πόδας έχειν χωρεΐν, άλλ' αϋτοϋ μεΐναι 
συμπεποδισμένον καί άπαγορεΰσαι [τ]ό π α ν où μην άλλ' ει καί ούτω 
ληστευτικώς έπέ3ετο καί ούκ άφήκε βαίνειν άπρόσκοπον, εγώ γοϋν ο[ΰτ' 

25 έπί] δεξιά οΟτ' έπ' άριστερά ταύτης έκκλινώ της όδοΰ, άλλ' ήδη προβι-
βάσας υμάς έντ[ελοΰμαι] || πορεύεσ3αι καί σπεύδειν διά ταύτης εις 
σωτηρίας κατάντημα· συμβαλεΐται δέ ύμΐν άγων δι' όρ3ής où μόνον ò 
μέγας βασιλεύς καί πατήρ, άλλά, μικρόν τι παρωδήσαι τήν Γραφήν, καί 
παιδίον μικρόν άξει ύμας, ò πορφυραν3ής βασιλεύς, ός τοις βασιλικοϊς 

30 έργοις παραστατών αύτός τε εις ομοιότητα συνεξαίρεται καί ημάς συν-
ετίζει, οΐς αύτός έξ άπαλωτάτης ηλικίας φερεπονεΐ μή τρίβειν τήν της 
ζωής όδόν έν κενοΐς- ή γάρ ούκ οιδατε μεμα3ηκότες και αύτοί, όπως ό 
πορφυρόβλαστος βασιλεύς έν ούτω άργαλέα τή με3' δπλων συνόδω 
μέχρι βα3έων τής εγγ ιστα τών άλλοφύλων γης τ ω αύτοκράτορι συν-

35 εξώρμησε καί άνδρικώς ώς οϊόν τε συνεστράτευσεν, ώς αν έν όψιαιτάτοις 
χρόνοις έχοι ποτέ αΰχεΐν εις μεγαλειότητα, ότι ποσίν άπαλωτάτοις γήν 
βαρβάρων έτριψεν, ην πολλοί τών παλαιτέρων αύτοκρατόρων μακρά 
μογοΰντες έπάτησαν. Δώσετε μοι τό έντεΰ3εν, ώ φίλον άκροατήριον, άν-
δρί λεληστευμένω καί καταπάνω έξ άσ3ενείας καί δεδεημένω εκατέρου 

40 έλαίου του τε πρός οϊκτον και τοΰ ίλαρύνοντος εύρεΐν 3εραπείαν βρα-
χε ΐαν ή κα3άπαξ ένδόντα τή γ λ ώ τ τ η λαλεΐν άφήσετε, ούκ οιδ' είτε στέρ-
γοντες εί'τε καί άλλως έχοντες· εί μεν ένδιδόατέ μοι νοσοκομήσασ3αι, χά-
ρις ύμΐν, εΐ δ' ουν, άλλ' έγώ σιγήσας έμαυτώ λήψομαι τό ζητούμενον 
τοις μεν βασιλεΰσιν έπευξάμενος ζωήν συνεξικνουμένην χρόνοις μακροΐς, 

45 ύμιν δέ ποδηγίαν τήν εις τήν προκειμένην εύκταίαν όδόν έν 3εώ τ ω ύπό 
πάντων ύμνητώ εις τούς αιώνας, άμήν. 

33 βασιλεύξ: i. e. filius imperatoris Alexius II. 

22 Hesych. s.v. άνά πόδα 27 cf. Ps. 18,7 Soph. Ant. 994 28 Is. 11,6 31 
φερε-ττονεϊ: cf. Eustr. in Aristot. EN p. 90,10 Heylbut; Eust. opuse, p. 209,27 36 II. 
19,92 40 cf. loh. Chrys. hom. 4,4 in Phil, et al.; Ps. 103,15 44 συνεξικνουμένην: 
cf. Proc. aed. 1,1,55; 5,5,10 

18 oûSèv cod. 28 in marg. cod.: Ήσαΐου 40 έλεαίου cod. 
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Του αύτοΰ , ό τ ι μή δυνατόν Ινα τ ι ν ά φίλο ις χ ρ ά σ θ α ι κ α τ ' 
ήθος έναντ ιουμένο ις · π ε ρ ι ά γ ε τ α ι δε ό λ ό γ ο ς κατά μελέτην θέ-
σεως, ττλήν όσον ε σ τ έ ρ η τ α ι τ ο υ π ρ ο ο ι μ ι α κ ο ϋ κεφαλαίου της 

5 εφόδου, δ ι ό τ ι οΰκ α υ τ ό χ ρ η μ α θ ε τ ι κ ό ν έστ ι γύμνασμα. 

Ουκ ολίγοις των άρτι κα'ι καθ' ή μας είδος σοφίας και εύτεχνίας δοκεϊ 
καί τίνος δεξιότητος πολλοίς εϊδέναι χαρίζεσθαι, καί τούτοις εις ουδέν 
όμογνωμονούσιν ώς τά ιτολλά ούδ' εις ταύτόν ξυμβαίνουσι θέλημα, ους 
εϊ τις των τους τοιούτους ζηλοΰν εθελοντών άποσεμνύνειν αίροΐτο, κο-

10 θόρνους άν έπονομάση καί άμφιδεξίους καί τό όλον τούτο ζώντας καί 
κινεϊσθαι είδότας καί ού γεγραμμένας καθ' εν τι σχήμα έστώτας εικόνας, 
όμοιος, δ φασιν, εκείνος ομοίους τούτους έπαίρων τω λόγω- μάλιστα 
γαρ αν τις έτέρωθεν άντιφωνεΐν τούτοις καί άντονομάζειν προθέμενος 
πετομένους τους τοιούτους έρεΐ, αμφίβια θηρία, ανθρώπους άσταθμή-

15 τους, καί όσα άλλα έξης ó λόγος διαγράφων τά κατ' αυτούς εις κλήσιν 
έναντίαν πορίσεται· ότι δέ ού τυγχάνειν όλως οί άνθρωποι ούτοι, ού 
προτίθενται, δύνανται, προτίθενται δέ, ώς φασιν, φιλεΐν, δήλον εκείθεν 
εί δυσχερές καί τούς μή άντιστατοΟντας μηδέ τά γε εις φιλικήν συζυγίαν 
έτεροζυγοΰντας, ή καί άλλως είπεΤν, ζυγομαχοϋντας φιλεΐν, πολλω μάλι-

20 στα τους καί άντιμισουντας ούχ' εξει τις φιλεΐν τήν τω οντι φιλίαν τίνι 
γάρ άν καί χαρίσαιτο των τοιούτων ó μέσον εαυτόν παρεμβάλλων άντι-
σπάσθαι κινδυνεύων έκατέρωσε καί άντιταλαντεύεσθαι προς έναντίας 
ροπάς καί νύν μέν τούτω, νυν δέ έκείνω προς μακράν άλλήλων άπέχοντα 
ξυντρέχειν θελήματα καί τό του κύματος έκείνου πάσχειν, ö δυσίν άντι-

25 πνέουσι τινασσόμενον έλαύνεται πνεύμασιν; ος δη μέσος (θετέον δέ νΰν 
τούτον δυοϊν καί μόνοιν τοιούτοιν καταμερίζειν εαυτόν), εί μέν εις τον 
ετερον ρέποι, τον άλλον παραλυπήσει, εί δ' αύ προς έκεΐνον, τον λοιπόν, 
τοσούτω προς θατερου μισούμενος, δσω πρός τόν ετερον τά τής φιλίας 
τούτω κλίνει τάλαντα· εί δέ καί άμφοτέροις ίσα χαρίζοιτο, έκατέρους 

30 ούχ' ήδυνεϊ, εί δέ μηδετέρω, άλλ' ούτω πάντη καί πανταχόθεν ό τής 
φιλίας λέλυται σύνδεσμος, ώς εντεύθεν τόν τοιούτον μέσον κινδυνεύειν 

9 KoSôpvoirç — άμφιδεξίους: cf. Zenob. 3,93 et al. 10 ζώντας καί κινεΐσ3αι: cf. Act. Apost. 
17,28 12 Plat. Gorg. 510 b et al. 14 Aristoph. av. 169 19 έτΕροζυγοΰνταξ: cf. 
2 Cor. 6,14 20 άντιμισοΟντας: Aristoph. Lys. 818 

22 fort, est άμφιταλαντεύεσΒαι scribendum 
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άλλον Τάνταλον είναι, ούκ εν μέσω γης τε καί ούρανοϋ, άλλα πολύ 
διεστώτων κατ' έναντίωσιν 3ελημάτων άπαιωρούμενον ή καί κατά τό 
βρΐ3ος II της γης άκινητίζειν οΰκ εΐδότα, όπου των ένταΰ3α ή εκεί με-

35 ταστήσεται- öv καί 3αυμάσαιμι αν, εί άλη3ώς ένί τινι των ούτως άλ-
λήλοις αντιβαινόντων εις φιλίαν οΐδε ξυμβαίνειν εικός y à p πάντως, εϊ μή 
τόν φίλον ψεΰδοιτο τ ω ένί, άλλα πάντων κοινωνός εΐη, εις όσα τό της 
φιλίας δσιον έκκαλεΐται και αύτό δή τοΰτο άλλος εκείνος μή αν μηδέ 
φιλεΐν, εί πού τις τρέφει μίσος τ ω τοιούτω· τούτο γαρ ό της φιλίας ορθός 

40 υποτίθεται λόγος' ούκοΰν μισήσει πάντως τόν έτερον, εί πρός άλή3ειαν 
τόν ένα φιλεΐ' φιλεΐ δέ (υπόκειται γάρ ούτως έχειν), ήδη δέ καί έπιβου-
λευομένω πρός τούδε συνεπιβουλεύσεται καί κακόν τι εκείνον διά3ηται 
καί δσαπερ αν καί αυτός ούτος ό μισών ή γάρ οΰκ Άχιλλεύς έμίσει τόν 
Άτρέως, συνεμίσει δέ βαρύ μίσος καί Πάτροκλος; τί δέ Διομήδης μέν où 

45 δεξιώς είχέ τινι, Σ3ένελος δέ τά πρός εκείνου είχε φρονεΐν; καί μυρία τις 
âv έχοι τοιαύτα ειπείν των παλαιτέρων βίβλων άναλεξάμενος- άρ' ούν ό 
δυεΐν εναντίων μέσος πίπτων, εΐπερ άλη3ώς τόν ένα φιλεΐ, μισήσει τόν 
έτερον, ώς εί μή τοΰτο, τά της έξ άρχής ύπο3έσεως άνατέτραπται και 
οΰκέτι τούτω φίλος εστίν άκραιφνής, ρέπει δέ μάλλον τό της φιλίας αύτω 

50 τάλαντον πρός τόν ετερον, öv βούλεται συμμισεΐν καί περιτρέπει τούτον 
ό λόγος άνάγκη βαρεία σφίγγων εις τό μάλλον φιλεΐν, öv ού μάλλον 
φιλεΐ· βούλεται μέν γάρ ό όρ3ός λόγος μάλλον φιλεΐσ3αι τόν ώς άλη3ώς 
φιλούμενον, οις δέ έντα03α οΰ συμμισεΐται ό μισητέος, δοκεΐ τό της φιλίας 
πλέον τούτω προσνέμεσ3αν καί πού λοιπόν ό τοιούτος μέσος σχοίη άν 

55 όρ3ώς νεανιεύεσ3αι, όσα καί φίλοις έκατέροις χρήσ3αι; εί γάρ τοι ούχ' 
ομοίως ούδέ ίσως έκατέρους φιλεΐ, ώς ό λόγος άπέδειξεν, όποιος άν άμ-
φοΐν καί εΐη ó φιλούμενος, άλλά τό μάλλον ένταΰ3α καί ήττον παρεισκρί-
νεται- άρα τό της ίσότητος έπιλέλοιπε· ταύτης δ' άπούσης κενεμβατεΐ 
τό της φιλίας όνομα καί λόγος εστί ψιλός ούκ έπικα3ήμενος πράγματι, 

60 καί κατηγορούμενον μένει τό ούτω μακαριστόν- λείπεται τοίνυν κόλακα 
είτε μήν είρωνα καί κερδαλέον καί έμπορευτικόν και κάπηλον φιλίας είναι 
τόν τοιούτον καί ή πάντα ταύτα ή τούτων τινά- χρησάτω γάρ μοι κατά 
καιρόν σχολή φιλόσοφος τήν τοιαύτην διπλόην της δείξεως· ώς εί μή 
ταΟτα, τί τό πεΐ3ον έναντίοις ή3εσι τούτον μερίζεσ3αι, εί μή άρα συμβι-

65 βάζειν έ3έλει είς εν έκατέρους ό τοιούτος, καί μέσος όρος αΰτοΐς εις φιλίαν 
έρεΐ γίνεσ3αι, δ πραγμάτων πάντων εύκταιότατον ήγημαι καί τοΰ παν-
τός έχω στα3μασ3αι. 

3 2 Eur. Or. 4 sqq. 3 4 cf. Aristot. hist. an. 5 3 7 b 7 et al. 44 συνεμίσει (cf. lin. 6 2 et 
65) : cf. Polyb. 1 ,14 ,4 45 II. 4 , 4 0 1 sqq. 4 9 cf. Eust. opuse, p. 6 2 , 5 6 

65 έ3έλειν cod. (cf. 6 6 ερεΐ) 
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Kai εϊ3ε τοιοίδε πάντες εΤευ οί των τοιούτων μέσοι πίπτοντες' άλλά 
τούτο ούτε των άρτι δοκεΐ και κα3' ημάς, άλλ' ουδέ πάντων <τών> 

70 άγαπ[ώντων· (TÍ] yáp, εί καί τίνων; ò δέ μοι λόγος νΰν τό έν κοινω καί 
κα3όλου σκοττεΐται·) άλλως δέ καί όκνώ, εί ούτω διάκειται τά του πράγ-
ματος, την άπηρτημένην καί ούπω κα3εστηκύϊαν, άλλ' άτελεσφόρητον 
καί οίον έν γενέσει φιλίαν και ώς ειπείν έν σπαργάνοις ουσαν ετι καί 
γάλακτι, καί ης έν άδήλω κείται τά τοΰ τέλους, εις τελείαν έγγράφειν καί 

75 ώς ήδη δεινή ν λογίζεσθαι- μένουσιν ουν τέως οί άκροι έπι τοΰ αύτοΰ καί 
οΰδέν τούτους ό μέσος ούτος ούδ' ό εις φιλίαν σύνδεσμος ώνησεν εις όμό-
νοιαν συναγαγών, ώς εί'3ε μή καί προσέβλαψε καί έττί μάλλον διέστησεν 
έν δή τή τοιαύτη φαύλη κοινωνία ούτω πη του μέσου έττιτροχάδην 
3εωρη3έντος μεταβατέον μικρόν έττί τους άκρους, άλλον τρόπον άκρους 

80 λεγομένους καί ου κατά λόγου τον προς τήν σπουδαίαν μεσάτη τα · έν-
τα03α yáp μή καί κινδυνεύσωσιν έμπαλιν οί άκροι τό καλλιστεΐόν πως 
άπενέγκασδαι προς τόν αύτοΐν μέσον παραβαλλόμενοι, εί'περ οί μεν όπερ 
είσί παραφαίνουσιν (ού yáp λελή3ασιν έχ3ρά φρονοΰντες άλλήλοις), ό 
δ' ύπό σκότω τά πολλά κατακρύπτων εαυτόν εις προσωπεΐον γράφει 

85 ψευδές· έπι τοίνυν τούτους τους άκρους ίτέον καί 3εωρητέον τήν του 
μέσου φαυλότητα καί όπως ούκ άν έν τοις τοιούτοις σπουδαία φιλία 
συσταίη· τούτους, εΐ μεν ό κοινός φίλος λέλη3ε προσφερόμενος άμφοΐν, 
άλλά τοϋτό γε ή άμέλεια των άγνοούντων άνδρών ή έπίκρυψις έπιμελής 
του διαλαν3άνοντος καί του της άλη3είας φωτός έπισκίασ[ις], άμφοτέ-

90 ροις δέ φιλία ούκ άν συσταίη ποτέ, είτε τό κρίνειν είδος έπιλέλοιπεν άβελ-
τηρίας δεκαζούσης εί'τε τό ύπό κρίσιν πίπτον κακουργεϊ· εί δέ μή λέλη3εν, 
άλλ' έπαμφοτερίζων καί κυβευτής φιλίας φωράται, δ3εν άν καί εϊη τό μή 
λαν9άνειν εϊτε παρά τό μή κρύπτειν έαυτόν, άλλ' εις έμφανές προτι3έναι 
τήν κακουργίαν, ή κρύπτειν μέν, φωράσ3αι δέ τή των άκρων όξύτητι, 

95 φιλία μέν ούδ' ούτω συστήσεται, συνάγεται δέ τι καί έτερον ουκ άγα3όν, 
ώς ούκέτι τούτον οί άνδρες ούτοι φιλοΰσιν, άλλ' ώς έχ3ρας άναμμα || καί 
πυρσόν μίσους άλλήλοις έπαφιάσι καί πρέσβυν, ώς ούτως ειπείν, δια-
στάσεως κατ' αλλήλων προβάλλονται έκατέροις τά παρ' έκατέρων 
άπόρρητα έκπομπεύοντα καί ούτω καταπροδιδόντα καί κατασείοντα 

5 τήν της φιλίας άκρόπολιν άλλη τις αύτη νόσος αίσχίστη καί τρόπου 
φαυλότης καί ή3ος 3εομισές, εί μή τι παρά μέρος έκάτερον άπατφη, ώς 
3ατέρω μέν πρός χάριν ζών, τω δέ λοιπω έπίτηδες προσιών, ώς άν 
έκεΐνον έχη τούτω καταπρο'ίεσ3αι καί τούτω τω τρόπω έκατέροις εαυτόν 

72 άτελεσφόρητον: cf. Symm. in lob 31,40 73 εν σπαργάνοΐ ΐ—καί γάλακτι : cf. Eur. 
Here. 1266 sq.; Ael. var. hist. 8,8 

69 των post πάντων add. Kambylis 
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προσαρμόττοι, έκάτερον μέν ιδία τώ λόγω φιλών, όντως δέ μηδέτερον 
10 και τοΰτο άλλο κακίας είδος χειρίστης, ή ν μή τις έμέ φιλών νοσοίη· άλλ' 

ήτω ταϋτα πάντα έπιλείπειν και 3ετέον (έπανιτέον γαρ αυ3ις έπί τό 
πρότερον) εκείνους μέν άλλήλοις εις έχ3ραν 3ερμώς έκκαίεσ3αι και 
άσπονδον αΐρειν κατ' αλλήλων και άκήρυκτον πόλεμον και δυσμεναίνειν 
ασύμβατα, τον δ' άνδρα τούτον έν μεταιχμίω κείμενον άμφοτέρους ίσα 

15 φιλεΐν και φιλίαν την αυτήν, ην αν και εαυτόν, και κατά τον άλη3οΰς 
δρον φιλίας και ύπερττα3αίνεσ3αι άμφοΐν και την αύτών άπεύχεσ3αι 
κάκωσιν εϊ δήποτε, οια πολλά è καινοτόμος χρόνος παράγει, προς τρα-
χείαν άλλήλοις εριν οΐ άκροι συμπέσοιεν, ό δέ είδείη τε τό πράγμα και 
παρείη γιγνομένω, και χρή μή λόγοις μόνον, άλλ' ήδη καί εργοις χειρών 

20 κραταιώς αυτόν έπαμύνειν τω τήν ήττω φερομένω, ποτέρω σύμμαχος 
εσται αυτός; 3ατέρω τούτοιν και λυπήσει τόν ετερον; άλλά μήν έκατέ-
ρους δέδοται ίσα φιλεΐν τί δέ, άμφοτέροις; κατά δή τίνος; où γάρ άλλος 
μέν που ό πολεμών, ούτοι δέ τόν πρός εκείνον άναδεδεγμένοι πόλεμον, 
ώς άν αυτός πο3εν έπεντε3είς μεγάλην δώσει εξ επικουρίας ροπήν άλλ' 

25 δρα συλλύσει τούτοις τήν εριν μέσος δραμών, καί πώς ούς ευ έχοντας 
λογισμού καί μή ύπό 3υμώ βραβευτή ταττομένους, άλλ' έπί κα3εστώτος 
μένοντας καί τω έκ φύσεως ήμέρω εύ πεφυκότας προς εύνοιαν ουκ εσχε 
συναγαγεΐν, νΰν έπ' αύτη τή τού δεινού άκμή 3υμού στρατηγούντος καί 
3ηριωδίας ύποπλήσαντος ώς καί εαυτών έκλα3έσ3αι μεταγαγεΤν ισχύσει 

30 πρός ήμερότητα, ώς τά τού 3υμοΰ άπο3εμένους όπλα τεραστίως ούτω 
τι σπείσασ3αι, ους άγαπητόν, εΐ καί εις τό πρότερον ή3ός τις έπανα-
γαγών άποκαταστήσειεν; [ώστ'] οΐμαί γε 3άττον άν 'Αγαύη τού δια-
σπάν Πεν3έα τόν υίόν άπόσχοιτο ή οι κύνες Άκταίωνος τοΰ τόν δε-
σπότην διασπαράττειν λόγοις άνακοπτόμενοι, ήπερ ούτοι άλλήλων, 

35 έπειδάν άπαξ άρωσι χείρας, κ[άν μ]υρία τις αίροΐτο κατεπάδειν αύτών 
ούδέν γάρ ούτω δυσχερές εις καταλλαγήν ώς 3υμός άπό3ετος [κρυφ]ή 
τήν άμυναν φανταζόμενος, έπειδάν έγκρατώς τοΰ έν έπι3υμία δράξοιτο· 
τί μή λέγω, ώς καί [αύτός έ]παυξήσει τό κακόν ό τοιούτος μέσος φανείς; 
τώ γάρ άδοκήτω τοΰ 3εάματος δεύτερον τοΰτον έπιέναι στασιώτην έκά-

40 τερος έαυτώ φαντασ3ήσεται, δτι μηδέ δίδωσιν ό 3υμός έπίπροσ3εν 
πίπτων της ένδον όψεως όξυωπεΐν τηνικάδε καί κατα3ρεΐν, δ τί ποτε ό 
μέσος ούτος βούλεταΐ' καί χρεία τις εσται άλλου συλλύσοντος· τόν γάρ 
μέσον τοΰτον μή που καί χρή δεδιέναι τό λοιπόν περί έαυτώ, μή ότι γε 
καί έτέροις έπικουρεΐν έστήξεται τοίνυν ένταΰ3α ό ύμνούμενος φίλος, ό 

13 Demosth. 18,262 et al. 32 Eur. Bacch. 1114 sqq. et al. 33 Callim. hymn. 
5,105 sqq.; Apollod. bibl. 3,4,4 et mult . al. 

23 άναδΕδειγμέυοι cod. 32 Ά γ α υ ή cod. ζήτει in marg. cod. 35 καν suppl. Kamby-
lis 36 leg. et suppl. Kambylis 
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45 Άστεροπαΐος, ό άμφιδέξιος, άχρεΐος τοις φίλοις και πολύ τι χείρων του 
παροδεύοντος- ό μεν yàp ίδών την στάσιν, τάχα άν θατέρω θερμότατα 
προσρυείς, και το03' ύπονοίας δίχα, όπότερον τύχοι, ττερισώσηται κιν-
δυνεύοντα- ούτος δε ή άμφοτέρους περιόψεται ή τοΰ yoöv ενός εσται· 
και οΐχεται και ούτως κάκείνως τα της φιλίας ΰμνούμενα (άμφοτέρους 

50 γαρ μή περιιδεΐν εν δυσχερεϊ κείται), και τί σοι τό της φιλίας, ώ ούτος, 
τέλος ή τάληθές ειπείν, κολακείας; άρέσκειαν yàp τό σον τούτο πάθος 
καλέσαι μή και εις επαινόν σοι τεΐνόν έστιν εις τί δε σου και άπολαύσεται 
ό εταίρος, ει μήτε έκβοηθήσαι κακώς πάσχοντι έξέσται μηδέ ρήματι yoOv 
τι σεμνϋναι τον ενα φίλον παρά τω λοιπώ, öv σύ μεν φιλεϊς, ό δ' έχθρόν 

55 άσπονδον δυστυχεί, μήτε ψεγομένου παρ' αυτω άχθεσθήναι καί τω 
μωμεύοντι άντιπεσεΐν, άλλά χρή καί συνδιατίθεσθαι, καν μέμφοιτο τόν 
ετερον, συγκατανεύειν καί σέ, καν έπιβουλεύειν δέη, συρράπτειν τόν δό-
λον ή (τό γε φιλανθρωπότατον) κατασιωπαν τήν έπιβουλήν; οϋκ άν 
άπόναιτό τις φίλου τοιούτου, έξ ού προς πάντα μάλλον εχει συγκρό-

60 τησιν ή προς όπερ έπικουρήσοντος δέεται, όμοιον, ώς ει καί ιατρός τω 
νοσοΰντι πάντα ταλλα τοΰ σώματος θεραπεύειν υφίσταται ή περί όπερ 
ό πόνος εγκάθηται. Τί μοι λόγους τρίβειν συχνούς αντί τών σεμνών 
εκείνων ονομάτων του κοθόρνου, του άμφιδεξίου, του ζώντος; πυρσόν 
εγώ τόν τοιούτον φίλον έχθρας καλώ, μίσους μεσίτην άμφίστομον, εις 

65 άναίρεσιν μάχαιραν, άκόνην εις μάχην, προσωπεΐον φιλίας, όρον μέσον 
οϋ συνάπτειν, άλλα διαιρεΐν τά, ών μέσος πίπτει, πεφυκότα· εΐ δέ που 
καί άλλως είκονιστέον τούτον καί χρωστέον εύχρούστερον εΰφήμοις 
προσρήσεσιν, εΰνουν μεν καί συνήθη καί φιλητικόν καί όμονοητικόν καί 
χαρίζεσθαι εΐδότα, καί ει τί που τοιούτον, κλητέον τάχα τόν άνδρα, 

70 φίλον δέ ουδαμώς· τούτου γάρ τοι τοΰ ονόματος || ούδέν τω τοιούτω 
μέτεστιν ϊτέον δή καί επί τόν σύμμαχον αύθις τούτον φίλον και θετέον 
ύπό του αύτόν βλαπτόμενον καί χρήζοντα τοΰ έπικουρήσοντος· ó τοί-
νυν τοιούτος τίνα τών άλλήλοις μεν εναντίων, αύτώ δέ δήθεν οικείων εις 
επικουρίαν σχοίη πρόθυμον; έκατέρους· άλλ' εις εν συνδραμεΐν άμφοτέ-

75 ρους oú δυνατόν έναντιώτατοι γάρ· άτερος ουν εαυτόν παραβαλεΐ τω 
κινδύνω, άλλ' άντιβήσεται, όπως άν καί δύναιτο, ó λοιπός, ώς άν έμ-
ποδών εχοι τω επικούρω ϊστασθαι και ούτως αύτόν παραλυπείν. καί 
άμα τούτο γέγονε καί έκ μέσου γέγονεν έντεΰθεν ó δοκών μέσος καί ή 

45 Άστεροτταΐος: cf. Cornut. nat. deor. 9 v. 1.; Schol. Nie. Ther. 288c ( = Euphor. frg. 57,11 
v. Groningen) 56 μωμεύοντι: cf. Od. 6,274; Hes. op. 756 63 KoSópvou: ττυρσόν: 
cf. Aristaenet. 2,5,25 Mazal et al. 68 φιλητικόν: cf. Aristot. EN 1239 a27 et saepi-
us όμονοητικόν: cf. Plat. rep. 554e et al. 

53 μή τε cod. 78 γίγονα cod.: postea corr. m. pr. 
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έναντιότης, ώς οιον ειπείν, μεμένηκεν άμεσος- ού τοίνυν ουκ εστίν ού-
80 δαμώς τον τοιούτος εαυτόν προσαρτώντα την άπ' αυτών εύνοιαν, ώς 

ό ορθός άπαιτεί λόγος, καρπίζεσθαι, άλλ' ϋποπτον είναι διά βίου και 
άχθος αύτοίς έπικεΐσθαι καί παρεμπόρευμα βίου λογίζεσθαι, δια μέντοι 
ήθος απλούν τοϊς άκροις έμπεφυκός και χρηστότητα φυσικήν ή και διά 
τι χρήσιμον άλλως καί βίου μέθοδον, τυχόν δε καί διά τό τοΰ μέσου 

85 ύπομόχθηρον καί ύποκαθήμενον καί οιον μή τινα ραδίως εχειν αυτού 
άπαλλάττεσθαι, τω τοιούτω μέσω εαυτούς έττιδιδόναι και τά εξω γρά-
φεσθαι φίλους έν χρω μή τοιούτους όντας- καί εΐ ταύτα, τίς αν τοις τοιού-
τοις τον της άληθοΰς δρον τταραπήξη φιλίας; πού δέ ή της φιλίας άνά-
καμψις καί ή της εύνοιας άντίδοσις; αλλά μοι τάχα τον Σταγειρίτην 

90 παραναγνώσειας, δς τήν φιλίαν έν τω φιλεΐν μάλλον χαρακτηρίζει, ώς 
μή άνακάμπτειν άεΐ κατά τό φιλεΐσθαι, άλλα μένειν ποτέ άνυπόστροφον. 
Έρείς δέ κάκεϊνο του αύτου σοφοΰ, δτι γελοίοι πολλοί άξιοΰντες φιλεϊ-
σθαι, όσα τε καί οια φιλοΰσι, παραγάγης δέ αν καί τό της παροιμίας 
τυφλώττειν τό φιλούν λεγούσης περί τό φιλούμενον, ούκέτι δέ καί άνά-

95 πάλιν τό φιλούμενον περί τό φιλούν, παρανοίξης δέ καί τήν ήμετέραν 
πύλην καί μοι τον φιλάνθρωπου καθυποδείξης, δς φιλεΐ πάντας, ώς τό 
ρήμα δηλοϊ, τούς καθ' ή μας, καί ταύτα έστιν ών καί άχαρίστων πειρώμε-
νος· καί ούτω συναγαγεΐν αν πολλαχόθεν πειράσαιο, ώς άρα δυνατόν 
φιλεΐν τινα μή τών ϊσων άντιπειρώμενον, ώς εντεύθεν μή άνθυποστρέφειν 

5 τό φιλι[κόν], άλλ' οίον καί ευθυδρομεΐν ποτε καί μή διαυλωνίζειν ώσπερ 
μηδέ εϊδέναι άνάκαμψιν πρός δή τ[ού]τους τούς λόγους εκείνα φαίην άν 
πρώτον πρός τά πρώτα τείνων τήν άντιλογίαν, ώς ότι τό φιλεΐν, όπερ ò 
Σταγειρίτης τε καί ή παροιμία έκτίθεσθον, άναπτυχθέν τοΰ της άληθούς 
φιλίας όρου εξω μάλα πολύ πίπτει- ήτοι γάρ τω τών τού αυτού αίματος 

10 ή τοιαύτη φιλία καί φύσεως ήνωμένων θεσμω, εφ' ών καί τό φιλούμενον 
έστιν, ou ούδέ αϊσθοιτο αν τυχόν, όπως ποτέ περί αύτό διάκειται τό 
φιλούν ενθα καί ό της φιλίας άνίσως έλκεται ζυγός, ώς έπί μητέρων 
θεωρείται και τέκνων καί τούτων πολλάκις βρεφών, ά πώς ποτ' άν καί 
άντιφιλήσειαν; καί τούτο ού της άληθούς έγγύς βάλλει φιλίας καί περί 

15 ης τό τού λόγου ήμΐν άρτι γύμνασμα- τριχή γάρ διανενεμημένης της 
φιλίας κατά τόν Σταγειρόθεν καί τούτο σοφόν, αύτη μέν φυσική- ήμϊν δέ 
περί της εταιρίας ό λόγος, ή μηδενί λοιπώ γένει προσήκει τήν συνήθειαν 
όσα καί μητέρα αύχήσασα- τήν δέ ξενικήν ιδία καί αυτήν τω τέως θήσο-
μεν πολύ τό διάφορον εχουσαν πρός τε τήν εξ εταιρίας και τήν λοιπήν, 

20 ης ή φύσις προΐσταται- ήτοι γούν, ώς έρρέθη, έπί τών τού αύτού αϊμα-

90 Aristot. Ε Ν 1159 a 27.33 ; EE 1239"33 92 Aristot. E N 1159b17 94 Plat. leg. 
731e et al. 1 καβυττοδείξτ^: cf. Eust. opuse, p. 109,52 et saepius 7 et 8 cf. ad lin. 
9 0 . 9 2 . 9 4 12 cf. Aristot. E N 1157b30 et al. 15 Aristot. E N 1098b13 16 Ari-
stot. E N 1163 b24 
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52 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

tos ή δυσανάκαμπτος φιλία εκείνη, ώς προύκκειται, ή και εττί διεστώτων 
όλων γενών και ών ουκ εις εν τό αίμα μέμικται- και ουδέ τοΰτο τη φιλία 
σύστοιχε!, άλλ' eîç εύνοιαν γειτονεΐ και εις σττονδάς δέ παραγγέλλει, ώς 
ό λόγος προϊών έκ3ήσεται· ήδη δέ και έρωτες τήν τοιαύτην φιλίαν προσ-

25 εταιρίζονται, έφ' ών οΰδ' αυτών άνακάμπτειν εικός' οΰ γ α ρ ανάγκη τον 
βλη3έντα και άντιτοξάζεσ3αι κατά τοΰ πλήξαντος· ουκουν ουδέ ό έκ 
Σταγείρων φιλόσοφος οΰδ' ή πάνδημος παροιμία τον λόγον ήμίν κατα-
σείουσιν οί μεν γαρ άλλα τινά βούλονται, ήμεΐς δέ άλλην όδόν εννοίας 
τρεπόμε3α· ήμΐν λοιπή κατά φιλαν3ρωπίαν φιλία του πρώτου άγαθοΰ, 

30 του κοινού πατρός, του πάντων παραγωγέως και δια ταΰτα καί κηδεμό-
νος· πώς γάρ έξω κηδεμονίας έσται ό αγαθός καί οΰκ άγα3υνεΐ; πώς δέ 
ó πατήρ άκηδήσει τών τέκνων ή ó δημιουργός άμελώς περί τό οίκείον 
διατεθήσεται δημιούργημα; ή τοίνυν τοιαύτη φιλία ϋπέρκειται καί υπερ-
αίρει πάσας, και μή μοι τέως περί αύτής· ει γάρ δή καί εις τήν τοιαύτην, 

35 ώ ούτος, άνα3λίβεις σεαυτόν καί άνωφορούμενος βιάζη τήν άνοδον, τί 
τούς έν ύπεροχαϊς καί άξίαις καί 03ευ άποκαρπώσασθαί τι χρηστόν ή 
γοΰν τους μηδέν μηδόλως λυπήσαντας στέργεις καί ύποποιή; ραπί-
σ3ητι || καί τούτο παρά του τών δουλικωτέρων καί ταπεινών καί τον 
πλημμελήσαντα πρόσπτυξαι · έμπτύσ3ητι καί καταφίλησον τόν έμπτύ-

40 σαντα· εις σταυρόν άρ3ητι καί άγκάλισαι τόν ύψώσαντα· γεύσαι χολής 
και καταγλύκανον εύλογίαις τόν παραπικράναντα· πάντα πά3ε τά χεί-
ριστα καί τοις δρώσιν άντεπίδειξαι πάντα τά κάλλιστα· εΐ τοιούτος έση, 
τότε δή καί εις τό τοιούτον εγγίσεις παράδειγμα, ώς νύν γε τοσούτον 
της τοιαύτης ϊστασαι κάτω φιλίας, όσον (άλλά μή καί είς ουδέν τέλος) 

45 εγώ περίεργος μετρεΐν πειρώμενος τά εις άπειρίαν έκπίπτοντα· πού 
δήποτ ' είσίν οί μυρίους όσους φιλείν διϊσχυριζόμενοι καί ταύτα τήν άγαν 
καί άκραν φιλίαν καί τούτους οϋ φρονοΰντας εις έν; οΐ άπειροδύναμοι, οί 
μυριόχειρες, οί πολύψυχοι· εΐ τοιαύτα τοΤς βραχυφίλοις τούτοις έπονται 
τά δυσχερή, αύτοί έκλογιζέσ3ωσαν, ήλίκαις καί δσαις ταϊς δυσχερείαις 

50 έμπείρονται είς ούτω πολλά καί άντί3ετα μερίζοντες έαυτούς· έμοί γάρ 
ού σχολή μετρεΐν καί έκλογισμώ διδόναι καί περί ταύτα πλείω τρίβειν 
τόν χρόνον άλλως δέ πόλεσι μέν εί'τε καί έ3νεσι δοτέον εναντίων έ3νών 
ετέρων ή πόλεων 3ελήμασιν, εΐ που δέον, κα3υπάγεσ3αι καί τά εκείνων 
ύπαικάλλειν τε καί 3εραπεύειν 3ωπευτικώς καί ύποτρέχειν είς ϋπουλον 

55 ε'ίη γάρ άν τοΰτο οικονομικής καί πολιτικής επιστήμης μέρος ού τό τυ-

26 et 27 cf. supra ad lin. 90; 92; 94 29 Philo spec. leg. 1,277 et al. 30 Cosm. Ind. 
top. 3,28 Wolska-Conus et al. 3 7 - 4 0 cf. Mt . 5,39; 26,67; 27,30; 32; 34 42 cf. 
Plut. Ant. 23 48 μυριόχειρε;: cf. Eust. opuse, p. 211,73 54 ΰτταικάλλειν: cf. Ael. 
nat . anim. 4,45; f rg. 107 

22 an ôAcoç scribendum? 
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ΛΟΓΟΣ Γ 53 

χ ό ν καί εστίν, ώς τα ττολλά, κλήσις τ ώ πράγματι τούτω σπονδαί· άν-
3 ρ ώ π ω δε φιλεΐν έπαγγελλομένω οΰ μάλα συγχωρητέον έναντίοις 3ελή-
μασιυ εαυτόν παρεισφρεΐν ό Θήβηθεν Κράτης πολλοίς ττροήκε τα 
χρήματα, φίλοις δε ούκουν πώς yáp, ών τους πλείους ουδέ προς κλήσιν 

60 είδώς έτύΥχανεν; ούκουν έφίλει πολλούς, άλλ' έαυτώ περιεποιεΐτο τή 
των προσόντων άποκτήσει τό έξ άχρημοσύνης ά3όρυβον· τε3νήξεταί 
τις υπέρ πολλών, καί ούδέ τούτο φιλία εταιρική, άλλά τάχα μέν φιλοτι-
μία καί δόξης έφεσις· ει δέ καί φιλία (3ετέον γάρ), της φυσικής καί τούτο 
έχεται, ης ούκ άεί τό άν3υποστρέφειν εστίν, ού μήν της εταιρικής· (πατέ-

65 ρος y à p καί πατρίδος ΰπερπονεΐν εϊη αν τάχα [ταύτόν], ούτω δέ καί 
μητρίδος τε καί μητρός·) έτι τών πατριωτών οϊ κα3' έκαστα ούκ αν εις 
τό παντελές τ ω [τοιού]τω γινώσκοιντο, μή γινώσκοντι δέ ούκ αν είη 
τήν όντως φιλίαν συστήσασ3αι, ην άπογενναν [δύναιτο μό]νη συνή3εια 
καί αύτη μακρά· άπεπήδησε καί Πλάτων φίλου πάσι τήν ξενίαν ávoíyov-

70 τος μισών Τ ° της φιλίας καί αυτός πολυμέριστον έμέ πολλά διδάξας ó 
γέρων διδάσκαλος χρόνος κάκείνου μοι κα3ηγήσατο τοΰ μα3ήματος, ώς 
άρα καί δυσί τισιν, οΐ μή προς αλλήλους άπομάχονται, άλλα τό τής 
φιλίας τηρουσι κα3ήκον, προσαρτήσας τις εαυτόν άγαπώη αν εύ άπαλ-
λάξας· εί y á p κατά τόν είπόντα τοις πολλοίς άπιστος ó τής έταιρίας 

75 λιμήν, τίς αν μονίμην χρόνω αύτοίς έστήξεσ3αι τήν φιλίαν άν έγγυή· 
σαιτο; άριστον [καί] έντα03α, οΤμαι, ή δυάς, ώς ó μακρός χρόνος 
διεκωδώνισε βασανίζων καί έν τοις τοιούτοις τά κίβδηλα- εί yáp ó φίλος 
άλλος αυτός ό φιλών καί πως ώς έν τι τ ω άρι3μώ άμφω ταυτίζονται, ούκ 
άν εΐη τόν ένα σχίζεσ3αι εις πολλούς· εί δέ καί ώς έν έσόπτρω κα3αρώ τ ω 

80 φίλω έαυτόν έκαστος φαντάζεται, περίεργον καί ούδέ κερδαλέον πολλά 
τοιαύτα τεχνάζεσ3αι· καί έξε3έμην άν συχνάς φίλων συζυγίας, έξ έκατέ-
ρας αύλής ταύτας άπολεξάμενος, άλλ' ούτε μοι πρό3εσις τω λόγω έπί 
πλέον διαβαίνειν καί μακραΐς αύτόν σχοίνοις παραμετρεϊν, καί αί τοιαϋ-
ται δέ δυάδες εις γνώσιν άπασιν έκκεινται καί μακρώ πλείους ή δσαι εις 

85 τόν έμόν άναβήσονται νοΰν. 
Άλλά τί δήποτε τοϋ λοιπού μή 3αρρούντως περιγράφω τήν φιλίαν 

καί άδιστάκτως κατασφίγξας συγκλείω εις στενόν κομιδή; πολύ καί εΤς 

58 παρεισφρεΐν: ad vim vocis cf. Tzetz. hist. var. 8,493 Crates A 1 (= Diog. Laert. 
6,87). A 12 (= Orig. c. Cels. 2,41) Diels; cf. et RE XI 2,1625 s. v. Krates 6 61 άχρημο-
σύνηξ: cf. Od. 17,502 et al. 63 v. supra ad lin. 16 69 cf. Eust. ad Od. 1503,16 sqq. 
(cf. et A. S. Riginos, Platonica, Lugduni Batavorum 1976, p. 153) 70 πολυμέριστον: 
cf. Schol. Opp. hai. 4,409 71 cf. Lucian. amor. 12 74 Soph. Ai. 682 sq. 77 
Aristot. EN 1166a31 78 Proci, in Parm. p. 1008 Stallbaum 79 cf. lac. 1,23 83 
cf. Call. fr. 1,18 Pf. 

64 πάτερο;: ad formam poeticam cf. LSJ s. v. 66 κα3έκαστα cod. 68 supplevi: an 
potius [οίδε μό]νη <ή> συνήθεια? (cf. p. 82,54; 84,11) 72 καί postea add. m. pr. 
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54 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΣ Γ 

προς ενα, ει και εις άρι3μού πυ·9μένα έσχατον τον λόγον κα3ήκαμεν 
άττόχρη γάρ αύτοΐς, όσας αν ό χρόνος εκφήνη τούτοις πρόσω βαίνων 

90 έναντιότητας· ειπείν γάρ, ώς ούδ' άν αυτός τις έαυτω μέχρι και εις τέλος 
άρέσκοι, άπειρόκαλον μεν και εις τό πάν άλη3ές, ότι δε τω άκοινωνήτω 
συνεργάζεται τι, ιδία κείσ3ω, μή και βίον κίνδυνος εϊη ζην Τίμωνος, δς ει 
μεν ουδέ γοΰν ενός πειραθείς έν άκεραίω φίλου, τό άν3ρωπικόν ήθος 
άπείπατο, λέγειν εις πλάτος άφίημι· ότι δε ουδέ έαυτω ώς τα πολλά 

95 ήρεσκε, και τοΰτο ές τοσούτον άποστενώσας φημί· εΰκταΐον δή, ώσπερ 
Ήσιόδω τον μονογενή παΐδα δια τους παρ' έκείνω λόγους ούτω και ήμΐν 
τό μονοφιλές, ώς ούτως ειπείν τοΰτο γάρ είναι κινδυνεύει των έν || τω 
κα3' ημάς βίω τό άριστον, ει [ευ] χ [ή] και τοϋτό ποτε· παραγάγοι δή 
άν τις επί τούτοις ήμΐν τον δντως έν σοφοΐς επωνύμως μέγαν Μάξιμον, 

5 πάντας μέν άγαπάν άξιούντα, ού μην δέ άνάγκην έπάγειν ύπό πάντων 
τούτο πάσχειν έγώ δέ, ίνα μή καί ετερον έσμόν τοιούτον εξεγείρω και 
τοιαύταις έννοίαις έπομβρούμενος οίον καταπνιγώ, ούκ άν άπολογη-
σαίμην πολλά εχων, εί μή μοί τις πρότερον, δ τι ποτέ διαφέρετον άγάπη 
και φιλία, έκθήσεται. 

92sqq. ad Timonem ilium misanthropum alludit: cf. e.g. Aristoph. Lys. 805 sqq.; av. 
1547 sqq. et al.; cf. et RE VI A 2, 1299 s. ν. Timon 1 Hes. op. 376 5 Max. Conf. 
carit. 1,71; 2,10 6 Plat. rep. 450b 

92 τιμώνος cod. 94 εαυτόν cod.: correxi 
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Δ 

Τοΰ Θεσσαλον ίκης κυρ Ε υ σ τ α θ ί ο υ β α ρ υ ν 3 έ ν τ ο ς , ότ ι ό λαός 
ώκνησεν εις τ η ν έν τ η κ α τ α ρ χ η τ ο ΰ έ ν ι α υ τ ο ΰ λ ι τήν . 

Όνειδισμόν προσεδόκησεν ή ψυχή μου και ταλαιπωρίαν, και ιδού μοι 
5 και άμφω έπισυμβέβηκεν όνειδισμός ό δι' υμάς, ώ και τέκνα καί άδελφοί, 

ταλαιπωρία ή δι' έμέ και τάς έξ έμοΰ φαυλότητας, εΐπερ, κα3ά ττεπεί-
σμε3α, αί άμαρτίαι όσα και μητέρες τινές προς άλλοις κακοΐς καί νόσους 
τίκτουσι καί ώς έκ πηγών 3ολερών δυσπροσίτους ταύτας ροάς άποβλύ-
ζουσιν οι όνειδισμοί των όνειδιζόντων υμάς έπέπεσον έπ' έμέ, παρα-

10 ποιήσαι τό ψαλμικόν κήρυγμα· χ3ές δεκτόν ενιαυτοϋ καί ό μεν κηρύσσων 
προήγεν, ό δέ άκούων ουκ η ν ò της ειρήνης μεσίτης ϊστατο καί οΐ ταύτης 
έπιδεεΐς ούκ οιδα μέν, έάν καί τραχύ έμάχοντο, τό δέ έπιεικέστερον ειπείν, 
où παρήσαν βοή προκαλουμένη τόν κύριον εις έλεον, καί οί τούτον έ3έ-
λοντες τάχα καί ήσχολημένοι προς άλλοις, έξ ών ό τοΰ 3εοΰ έλεος άπο-

15 κρούεται, παρεϊναι ταΐς προς 3εόν κραυγαΐς ούκ ή3ελον. Όμβρος ούρα-
νό3εν καίριος || έπιρρήγνυσ3αι τή γή δι' εύχής προεκαλεΐτο, καί οις ό 
όμβρος επιτήδειος κατά τούς έν ύετω ραγδαίω κατακλυζομένους, έκρύ-
πτοντο, τάχα δέ καί άπότιστον περιλειφ3ήναι καί αύτό τούτο ξηράν 
τήν γήν άντευχόμενοι, έάν μόνον περί τό οΐκεΐον έργον εύροήσωσιν έκα-

20 στος· καί ό μέν ζυγόν χειρισάμενος, δι' ου χρυσός ταλαντεύεται, πτερ-
νίση τόν άδελφόν επί μικροΤς όβολοΐς, ό δέ τοις έξ 'Αραβίας φρυγάνοις 
καταγοητεύσας τόν συναλλάσσοντα κέρμασιν μικροϊς προσεπαυξήση 
τόν βίον, έτερος δέ σταλαγμούς οι'νου παρακερδάνη, ώς αν μη τό συνεχές 
τών ρανίδων τοΰ πλουτισμού διακόψη, έξ ών 3ησαυροΰ κοιλότης εύρύ-

25 νεται, καί άλλος τις έκπορίση μετρίους σίτου μεδίμνους καί σπόρον τού-
τον προκατα3ήσει, δι' ou 3έρος χρυσούν δρέψεται· ταύτα τόν 3ίασον 
ήμίν έναγχος έκ πλείονος τοΰ πέρυσιν εις βραχύτατον περιέστησε- ταύτα 
τόν σύλλογον άπεσκέδασε· ταύτα τό 3εΐον άνάκτορον ερημον ανδρών 
εύχομένων έποίησε· ταύτα τό άτελές έπραγματεύετο ταϊς εύχαΐς· δέησις 

4 Ps. 68,21 8 loh. Chrys. hom. 2,4 in Eph. et saepius 9 Ps. 68,10 10 Is. 
61,2 17 Schol. Philostr. Her. p. 403 Boissonade 21 Os. 12,4 22 Aristoph. av. 
1108 et al. 23 Apostol. 15,62 24 Apostol. 15,19 ad vim vocis κοιλότης cf. 
Phld. Oec. p. 71 Jensen 26 Plut. mor. 183a 

21 άρραβίας cod. 20—25 τττερνίση, ττροσε-τταυξήστ], παρακερδάνη, έκττορίση (sic 
cod.): coni. aor. pro ind. fut. 
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30 υπέρ πάντων, οι δέ ούτε παρ ί στα ντο τ ώ τάς δεήσει? άναδεχομένω θεώ, 
εϊποι δέ αν Tis, ότι ούδέ tous ύττέρ αύτών δεομένους άπεδέχοντο, ώς 
εντεύθεν άπρακτους τάς εϋχάς ϋποστρέψαι θέλειν και έπανακάμψαι τέλος 
έχουσας ουδέν. *Ώ κερδαλεότητος εις ψυχή ν ζημιούσης, ώ ταχυτήτος εις 
τύρβην, δι' ήν θεός βράδιον εις oùpavòv λαμβάνεται, ώ ύπνου ραθυμίας 

35 κοιμίζοντος εις θάνατον, μάλλον μέν ουν ώ έγρηγόρσεως έξεγειρούσης 
μέν του εις τά φαύλα νυσταγμού, άτταγούσης δέ εις έργα, οίς θεός ουκ 
άρέσκεται- καί νεομηνία μέν άπασα παρά γε τοις όρθώς έχουσι φρενών 
ευλογεΐσθαι θέλει πρός θεού, ώς αν άρχής έκείνης αγαθής πέρας εΐη αϊ-
σιον, ένιαυτού δέ όλου στέφανον ευλογεΐσθαι ό καθ' ήμάς δήμος άπεί-

40 πάτο. ΤΩ μεγίστη των πόλεων, ε'ίης αύτό τούτο μεγίστη καί έν άγαθοϊς, 
άοίδιμος μέχρι πέρατος αιώνος, οίς τε ό αυτοκράτωρ μέχρι ουρανού ταΐς 
καθ' εαυτόν άριστουργίαις άνάγει σε καί ò έξ αυτού δέ θαλερώτατος τής 
βασιλείας κλάδος έλπίδας ύποτείνει σταθηράς έργοις όμοίοις άβρύνεσθαι 
καί οί εκείθεν δέ κατά διαδοχής κλήρον αϊώνιον, καί οίς δέ τά τοιαύτα 

45 θεια έργα σεμνύνεις, άξια ποιούσα τών τε κρατούντων, οις ταύτα 
έδράζονται, καί σού αυτής τής μεγαλώνυμου έν πόλεσιν. 

'Αρχή ένιαυτού καί ή τελετή έκεΐσε λαμπρά, τά τε άλλα, καί έν ταΐς 
πρός θεόν λιταϊς· καί ή πόλις εις τό καλόν έκχέεται, οί έν άξίαις, τό 
εύπορούν τού λαού, οί σύγκλυδες, καί πάντων μία πρός κύριον εις έλεον 

50 βοή· καί μή ό θεός οΰκ είσακούσεται; άλλ' ήμεΐς τά μέν άλλα ζηλοΰμεν 
έκείνους, καν τις εϊποι τήν Θετταλικήν ταύτην μή παρεξισοΰσθαι τή με-
γαλοπόλει, ουκ αν άνασχοίμεθα, ενταύθα δέ τό παντελώς ελαττον άπο-
φερόμενοι χαίρομεν καί ήν έν τοις άλλοις ύψούμεν, ουκ όκνοΰμεν ένταΰθα 
κάτω βάλλοντες· καί πάσα μέν πόλις καί χώρα περί ήμάς εκάστοτε, οί 

55 μέν τό μέγα θαύμα, τόν μυροβλύτην, όψόμενοι καί τό σέβας άποδώσον-
τες, οί δέ καί τά λοιπά έπελευσόμενοι της πόλεως θαύματα, ημείς δέ 
άνακείμεθα καί τοις άλλοις πανηγυρίζειν άφιέντες έπί τοις έν ήμΐν μεγα-
λείοις αυτοί, μή που καί καταγελώμεν έκείνων, δτι φλυαρίαις βίου μή 
έντριβόμενοι μελετώσιν τά θεία καί πανηγυρίζειν έθέλουσι- καί προοδεύ-

60 ειν μέν έπ' αγοράς καί τούτο ούδέ έντίμως ώς τά πολλά πραγματευό-
μεθα, ή κατοπτεύσοντες τά έν αύτη καί τήν όψιν θρύψοντες ή ϊνα κατο-
πτευθώμεν έσθήμασιν τρυφεροΐς άνθιζόμενοι καί ϊππων γαυριάμασιν δό-
ξαν έπισπώμενοι ή εϊ τισιν άλλοις τοιούτοις κλέος θηρώμενοι, πρόοδον 
δέ θείαν ίδεϊν δι' δκνου τιθέαμεν, μή καί τους πόδας εική καταρρίψωμεν 

65 έντρέπων ϋμάς λέγω ταύτα, δτι καί ύμεΐς όνειδισμός έμοί έγένεσθε, ώς 

33 κερδαλεότητοξ: cf. Eust. opuse, p. 68,10 43 Apollin. met. Ps. 9,36 44 Philo, 
quod omn. prob. lib. 117 50 Ps. 54,20 et al. 

43 στα 5 ρ (compendiose) cod.: στα3ηράξ scripsi (ad usum Eustathii cf. p. 80,95; 159,59; 
160,77 [cjToßepcos cod.]; 191,18; 239,36; 239,42 [litt, inter S et ρ suppressa]; 257,50 [-3η-
ex -3ε- ab ipso scriptore correctum]; 300,16) 
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άνω τε ύπεκρουσάμην καί νΰν δε α π η χ ή σ ω άριδηλότερον ήν χ3ές θεία 
πανήγυρις, τό έκκλησιαστικόν παρήυ, ò προς θεόν ύμνος άνεμέλπετο, ό 
ευκτήριος άνεπέμπετο, λεπτός μέντοι και έξ ολίγων στομάτων τοΟ γάρ 
λαοΟ βραχύ τι πλήθος παρήν, καί όσον αν οφθαλμός περιλάβοι ραδίως 

70 απλή προσβολή καί τοΰτον κα'ι εγώ διαριθμησάμενος έν ψυχή φέρω· 
ούτω πάνυ μετρητοί εκείνοι καί ό θεός, πεποιθώς λέγω, δέλτοις σωζο-
μένων ενέγραψε· παρήν δή καί τις των έλλογίμων τής έπέκεινα λόγου 
πόλεως μαίευμα, τής μητρός των εκκλησιών τρόφιμος, τα φιλικά ήμΐν 
συνανακραθείς ανέκαθεν και τό μεν έθος δι' επαίνου ήγεν, όζειν λέγων 

75 τών μεγαλείων καί τοϋτο τής λαμπράς μεγαλοπόλεως· ότι δε πενία λαού 
ήν καί ή πανήγυρις τήν κλήσιν έψεύδετο, άλλα τούτο έμέμφετο καί έμοί 
τήν κακού αϊτίαν έπέρριπτε, τά μεν όνειδίζων, || τά δε καί άχθόμενος καί 
ούδέ έμέ πάθους έξω τοιούτου εύρίσκων, ώς εντεύθεν τήν μεν έν προοιμίω 
λαληθεΐσαν προσδοκίαν τοΰ όνειδισμοΰ καί τής ταλαιπωρίας έπαληθεύ-

80 εσθαί μοι άπεκβεβηκυΐαν εις τέλος, τό δέ τής Γραφής έφεξής ούκέτι· εκεί 
μεν γάρ καί ύπέμεινα, φησίν, συλλυπούμενον καί ούχ' ύπήρξεν, ένταΰθα 
δέ καί άλλως· καί ύπέμεινα συλλυπούμενον καί ύπήρξεν έκεΐνός τε γάρ 
λύπην έπασχε καί έμέ διά τής αυτής έρχόμενον εϋρισκεν έμοί δέ κύμα, δ 
φασιν, έπί κύματι, καί άλλως δέ φάναι, πήμα έπί πήματι καί έτεροίος 

85 έπεισήλθεν αΰτίκα λόγος εις άκοήν όνειδίζων όμοια· έτερος γ ά ρ τις εταί-
ρος καί αυτός τή θέα παρών (εστι δέ πατριώτης 'Αθηνών ό άνήρ) ύπό 
ζυγώ συγκρίσεως ταύτην τε τήν ήμετέραν καί τήν εαυτού, τάς 'Αθήνας, 
έταλάντευε καί τήν ήμέραν ταύτην έλεγε πάντας τούς 'Αττικούς λιτάζε-
σθαι τόν θεόν καί μηδέ πα ΐδα γούν έν οικία καταλείπεσθαι, ou μη καί οί 

90 πόδες τήν πανηγυρικήν όδόν τρίβουσι καί τό στόμα πρός ϊκετείαν θεού 
άνοίγεται. Τί δή άν έπί τούτοις ύμεϊς ελοισθε έρωτώμενοι; ταύτην έκείνης 
ύπερθεν είναι πόλιν ή ύποκαθήσθαι; έγώ μέν οΐμαι καί λίθους άν ΰφ' 
ύμών έπιρριφήσεσθαι, εϊ τις ύποβιβάσαι ταύτην θελήσειεν εϊ γάρ καί 
ποτε λόγων εκείνη πόλις καί Ελλάς τής Ελλάδος καί δσα εις έκείνην 

95 άλλα σοφιστεύεται, άλλά νύν ύπερφερής μέν αύτη, έκείνη δέ σκιάν οιον 
άποφέρεται τής πάλαι μακαριότητος· καί ή μέν κέκμηκε καί γεγήρακεν, 

66 9εία πανήγυρη : cf. Ρ. Wirth, Das religiöse Leben in Thessalonike unter dem Episkopat 
des Eustathios im Urteil seiner Zeitgenossen, Ostkirchl. Stud. 9 (1960) p. 293 sq. 

66 Tob. 8,10 S 67 Theocr. 17,113 et al. 72 cf. Phil. 4,3 et al. 79 v. supra ad 
lin. 6 80 άττεκβεβηκυΤαν: cf. Eust. ad Od. 1617,12 et saepius 82 Ps. 68,21 83 
Heliodor. 5,20; Strömberg, Griech. Sprichw. 13 84 Soph. Ant. 595 94 Anth. Pal. 
7,45 

69 τΓλή9οξ: e μέρος corr. m. pr. 70 τούτον: seil, λαόν 74 συυανακρασ3είξ 
cod. 94 καί postea add. m. pr. 
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αύτη δέ ούπω τήν άν3ην άττέρριψεν, άλλ' εϊπερ τις υμνείται καρπός έπί 
καρπώ, οϋτω αύτη où σΰκον επί σύκω καί μήλον έπί μήλω, ταΟτα δή 
τά μικροπρεπή, άλλά καλόν έπί καλώ τοις φ3άσασι τά έπιόντα φέρουσα 

5 καί τή διαδοχή τήν καρττοφορίαν μόνιμον σώζουσα· 'είτα τοιούτοι όντες 
τοις μεν άλλοις ύπερβαίνειν βούλεσ3ε, τή δέ εις τό θείον σπουδή τό έλατ-
τον φέρεσθε; καί μην τοις καιριωτάτοις νικάν έχρήν κ[αί] τοις σπουδαιο-
τέροις τών έργων τό ύπερφέρον ένδείκνυσ3αι'· άλλ' οϋτω μεν καί ò 
Ά3ήνη3εν φίλος, έμοί δέ μάλιστα ό πρώτος έδακε τήν ψυχήν, δτι καί 

10 προς ονειδόν τινα εκείνος παρελάλει. 
Τί δή έγώ επί τούτοις; ήχ3όμην μέν έπί τοϊς έμοΐς (πώς γάρ ου;) καί 

έβαρυνόμην καί ουκ είχον, οπη ποτέ γής ΰπό αισχύνης ρίψω τό πρόσ-
ωπον, άπόλογον δέ όμως έδίδουν μή εΐδέναι τους ανθρώπους τό 
πράγμα· ό δέ άκούων διεσκεύαζεν εαυτόν εις ΐλαρόν μειδίαμα, ύπεμ-

15 φαίνων εκείνος 3έλειν μέν άντικαταστήναί μοι προς τον λόγον, αϊδεΐσθαι 
δέ, ει δι[δα]σκάλω άντιφ3έγγοιτο· ην γάρ ότε και εκείνος τών ημετέρων 
υδάτων άπόρροιαν εις τήν του νοός δεξ[α]μενήν έδέξατο. Καλά δή 
ταϋτα, ώ άδελφοί, ότι τοιαύτα ύπερλαλεΐν εχομεν εύκατάλυτα, μάλλον 
δέ ούτω κατεγνώσμε3α καί εις τό παντελώς άπερίστατον ήλΒομεν παρ-

20 οιμία τις πόλιν τινά κωμωδεΐ, οτι τήν ιδίαν Παφίαν ήγνόησεν, ύπαινίτ-
τεται δέ ό Ελληνικός εκείνος λήρος ψεκτέον είναι τον τήν έγχώριον ά-
γνοούντα πανήγυριν· τίς δή ούκ άν ήμάς άλλως πνευματικώς αισχύνη 
νοσοΰντας αίσχίστην ταύτην άγνοιαν, εφ' οΐς ούκ έδει; Ή3ελον ύμάς 
εΐδέναι, όπόσα τοις πάλαι 'Ρωμαίοις έτελούντο 3αυμάζεσ3αι άξια, δτε 

25 παρεισεδύετο προκύπτων ένιαυτός, ίνα κατ' ίχνος έκείνοις ίόντες παρ-
εσημαίνεσ3ε, ώς 3εώ μέντοι φίλον, καί αύτοί, πηνίκα βαλβίδας άράξας 
ό ένιαυτός τού δρόμου άρχεται· έχέτλης δτε πρώτον άψεται ό άροτρεύς, 
ούκ άν άλλως τούτο ποιήση μή 3εόν ιδίως είς τό έργον προσφόροις 
τ ω καιρώ λόγοις έπικαλεσάμενος· καί ήμεΐς τό έντεΰ3εν καινω τινι βίω 

30 έπιβάλλοντες καί οίον έξ ύπαρχής άρτι τόν βίον άροτριώντες ούδέ γοϋν 
ώς χ3ές καί πρώην, άλλά που άμελέστερον διακείμε3α. 'Ανάγεται πλοΐον 
καί έξαίρει τό κέρας καί ύφαπλοΐ τό ίστίον καί αύτό κολποΰται προς 
άνεμον καί οϊ ναυτιλλόμενοι μέλος καίριον άδουσιν, άλλ' ήμεΐς τ ώ τού 
βίου πελάγει έπαφιέμενοι καί ώς έκ τίνος τούτου λιμένος τής άρχής τού 

35 έτους άναγόμενοι ούτως έκαστος έχομεν, ώς έάν μή μεγάλω έπεβάλλομεν 
έργω μηδέ ύφεωράτό τις ήμΐν κίνδυνος. 

'Κηρύξαι', φησίν, 'ένιαυτόν κυρίου δεκτόν', καί έτέρω3ι· "καιρώ δεκτω 
έπήκουσά σου'. Πού δή ήμΐν ό τοιούτος καιρός, οι μηδέν οι'δαμεν; ή τίς 
έπακούσεται ήμών, οϊ λαλούμεν ούδέν; καί πανηγύρεως μέν άγομένης 

3 O d . 7 , 1 2 1 O d . 7 , 1 2 0 ; cf. et Eust. opuse, p. 3 0 8 , 5 6 2 0 proverbium deest ap. 
Leutsch-Schneidewin 34 Philo spec. leg. 1 ,224 37 ν. supra p. 55 , lin. 10 3 8 
Is. 49 ,8 
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40 και ταύτης που έν μακρά διαστάσει τόπου, εν ή κατακλι3ήναι χρεών 
άνά πρασιάς και στιβάδα ΰποστορέσαι αύτόματον άν3έων δζουσαν και 
οίνου ύποπλησ3ήναι ώς ει και ό πλαστουργός εις πί3ους ημάς έ||τεχνή-
σατο, και βρωμάτων κορεσθήναι ώς εάν και διαρραγήναι πρό έργου 
έτι3έμε3α, έκχεόμε3α πάντες εκεί και στενοχωροΰμεν τάς πεδιάδας και 

45 οΰδέ στέγει τάς βοάς ημών ουδέ ουρανός, και τοΰτο δια πάσης ήμέρας, 
και οΰδ' αν είχεν ή μας ή πόλις έως βα3είας νυκτός, ει μή τάς πύλας 
κλεισ3ησομένας ύφεωρώμε3α· ενταΰ3α δέ, όπου βραχεία μεν ή οδός, 
πολλοστόν δέ τι μέρος ήμέρας τό άπασχολήσον ήμάς εις έργον 3εϊον, ώς 
τάς λοιπός άπάσας ώρας έτέρων έργασιών είναι, οποίαν έκαστος βούλε-

50 ται, συστελλόμε3α και άπρόϊτοι μένομεν, ώς έάν καί ποινή του περιπα-
τεΐν εκείτο· διά τί; ότι μή φωναί ψαλλόντων καί προς 3ήλυ μέλος έντει-
νομένων ακούονται' ή γαρ αν έστενοχωρεΐτο τοις οχλοις τό 3εΐον δάπε-
δον, έάν ό μέν τις τών άδόντων έναρμόνιον άνεκρούετο, ó δέ κύμβαλον 
χαλκοϋν ύπεκρίνετο, έτερος δέ προς 3αμβούριον έσχημάτιζε τήν φωνήν, 

55 ό δέ τις έκλάτο προς μέλους αύλόν ή κι3άραν έσοφίζετο· ταϋτα γαρ 
πληροϋσι τάς εκκλησίας, υπό τούτων ό δήμος 3έλγεται, τούτοις έπάγε-
ται· τό δέ "Κύριε έλέησον' φωνή βαρεία καί καταβροντα καί διασκορπίζει 
τούς άκούοντας· και έκεΐνα μέν σεμνά, τούτο δέ άφελές, καί τά μέν φιλητά, 
ότι καί δύσληπτα, τοΰτο δέ ού πάνυ τι πο3ητόν, ότι ραον καταλαμβά-

60 νεται- καί εκείνα μέν έμμελή, τοΰτο δέ άμελές· καί έκεΐνα μέν τοϊς ζώσι 
πρέποντα, τοϋτο δέ νεκροπομπικόν ώ κύριε έλέησον, τούτο ήμέτερον, 
του δέ κυρίου έκεϊνο· 'ελεήσω, όν άν έλεώ' καί 'οίκτειρήσω, ον αν οί-
κτείρω'· γλώσσα δέ κλωμένη προς μέλος, όποιον όκνώ καί λέγειν, ϊνα μή 
τούς τά τοιαύτα δεινούς ρίψω εις έξουθένημα, πώς άν άκουσαι δώσει έκ 

65 3εοϋ τοιαύτην φωνήν; είτα τούς τοιούτους, έάν τι συμπέση δεινόν, όπερ 
άπείη, καί χρεία συνελεύσεως, τίς άν έλπιση συνδραμεϊν εις έν; πώς γάρ 
ó 3εοΰ μή έπιστρεφόμενος άν3ρώπων άν έπιστραφείη ποτέ; τί δή τό έπί 
τούτοις; άνέμνησεν ή μας ó έταϊρος, ουπερ άνόπιν ό λόγος έμέμνητο, οία 
ή μεγαλόπολις ποιεί, δτε τών 3είων κοινών πανηγύρεών τίνες άπολεί-

70 ποιντο, ήσαν δέ ταύτα- 3ραύεσ3αι αύτοις τάς έπ' αγοράς τραπέζας ή 
καί άλλως άνατρέπεσ3αι, κλείεσ3αι έργαστ[ήρια], σωφρονίζεσ3αι πλη-
γαϊς πολλούς τών άναπιπτόντων καί όσα τούτοις σύντροχα· ήμΐν δέ 
τοιαύτα μέν ούκ έστι ποι[εΐν], ö δέ έξεστι, ποιούμεν άναδιδάσκω ύμάς, 
ώ ούτοι, χρήναι δεδιέναι, μή ποτε τάς τραπέζας ύμών ούτω δια[κει]-

75 μένων κακώς ό 3εός διά3ηται, λέγω δή τάς τοΰ τρέφεσ3αι άφορμάς, μή 
τά έργαστήρια κατακλείση τά έργα τών χειρών ύμών άχρειώσας, δι' ών 
ó βίος πορίζεται, μή πληγαΐς αίκίσηται, καί ταύταις πολυειδέσιν ή νοείτε 

51 Dio. Chr. 4,110 62 Ex. 33,19 63 Ps. 21,7 et al. 70 loh. 2,15; cf. et Mt. 
21,12; Me. 11,15 73 Basil, hom. in Ps. 37 (M 30 c. 85c) et al. 
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δεκαττλήγους, ας ττολυττλασιάζειν ò δίκαιος κριτής δύναται- ιδού είπον 
ύμΐν, ει δέ, έφ' οΐς λέγω, γελώμαι, άλλά και εν τούτω άναφωνώ ύφορά-

80 σ3αι ύμας και δάκρυα· ou yàp κατατταικτέον των λαλούντων τα εις [και-
ρόν], έξ όποιου αν στόματος ό τοιούτος λόγος προέρχηται. 

78 Ps. 7,12 et al. 
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E 

Του α ύ τ ο ϋ ES TÒ 'Κύριε έλέησον ' σκέψις έν δυσί πεύσεσι 
σχεδ ίο ι ς δ ιά τ ι ν α π α ρ ά τ ό δέον έρ ιστ ικόν . 

Εΐ καί αίσχύνομαι φλέβα ρεύματος λόγου ύπανοίγων ένταύ3', όπου 
5 ποταμός πρώην ποτέ σοφίας έλίμναζεν, άλλ' όμως διά τό της χρείας 

παραπεσόν έχόμε3α τούτου· φρεωρυχήσω, καί ό συνετός άνθρωπος δια-
κρίνει πάντως τό δέον καί συνεννοήσεται, ώς μέγα μεν καλόν καί ποταμός 
πλήδων, ούκ άχρηστον δέ έν καιρώ καί λιβάδιον ύδατος έξαπορρέον ού 
πάνυ τι δύσποτον ö δέ λέγω, έκφανώ, καί εστίν εκείνο τοιούτον μακά-

10 ριον άνδρα, ολβιον έν λόγοις, παμπλούσιον έν άρετάϊς, πολυ3ρύλητον 
έν άρχιερεύσι 3εού, ό της Θετταλών θρόνος άνεΐχέ ποτέ, μάλιστα μέν 
ουν, προσφυώς ειπείν, άνέχοντα εύτύχησεν έκεΐνο μέν, ότι έπ' αύτοϋ 
ϊδρύετο ίερώς, τό δ', ότι έξήρεν έκεΐνος αυτόν καί ύπερανίσχειν εποίει, 
ήλιώδες οίον έν άπασι τη εύκλεία τότε προλάμποντα- τούτω δη τω 

15 μεγάλω άνδρί ομιλία ήν δτε διαλογική συνέκυρσε, καί συμμίξας εις λό-
γους άνδρί λογίω, ον ή πρεσβυτέρα "Ρώμη πρέσβυν έξέστειλεν, όποιοι 
συχνοί έκεΐ3εν φοιτώσι τω οΐκουμενικώ βασιλεΐ, κατέφησε της Λατίνων 
μέν γενεάς αύτό τούτο άλαζονείαν, Ελλήνων δέ τό περιττόν καί έν λό-
γοις πόριμον. 

20 Καί αυτός μέν ούτω· εδοξε δέ τινι τών τά πάντα έριστικών τό μέν 
Λατινικόν αίτίαμα εσω άλη3είας 3εΐναι, της δέ Ελλάδος γλώσσης 
άποψηφίσασ3αι τό ούτω πλατύ καί εύρεσίλογον καί εύμηχάνως πόρι-
μον. 'Διά τί γάρ', φησίν, 'τούς έκ της παλαιτάτης 'Ρώμης άποστερήσο-
μεν τού τοιούτου καλού, έξ ών μυρίος όσος χορός άνδρών σοφών 

25 εβλαστε;' ταύτ' ειπε καί αύτός καί ήμΐν έζηλωκόσιν έπήλ3ε 3υμήνασ3αι· 
καί 'ώ άν3ρωπε', εΐπομεν, 'πώς δέ ούκ αν εΐη άνήρ "Ελλην έπί πλέον 
έκείνων εύρεσιεπής καί λαλήσαι πλατύς, ος βραχυτάτην τινά λόγου 
λαβήν ώς οία κέγχρον || χειρισάμενος εις μεγίστην όγκώσει σφαΐραν καί 
καταβαλόμενος ώσεί καί σπέρμα σινάπεως είτα άποδενδρώσει καί τό 

30 μικρόν ούχ άπλώς ούτω μέγα, μέγιστον δέ τι ποιήσειε', τήν δέ 'Ρωμαϊκήν 
στενολεσχίαν έφαμεν μηδένα τών άπάντων είναι, δς άμφιγνοεΐ, καί αύτίκα 

11 άυεΐχέ ττοτε: sc. Basilius, archiepiscopus Thessalonicensis 

29 Mt. 13,31; 17,20; Me. 4,31; Le. 13,19; 17,6 31 στενολεσχίαν: cf. Suda s.v. στενο-
λέσχης 

16 πρέσβιν cod., sed. cf. p. 264, 9. 268, 56 
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ώς έξ εφόδου λαβόμενοι όλιγίστου τινός νοήματος έν αύτώ ύπεδείκνυμεν 
τό λεγόμενον 'φέρε εΐττεΐν' εΐρηκότες· εΐ τό 'Κύριε έλεησον' ύττό3οιτό τις 
άνδρί Ελλαδικών μεθόδων ε3άδι πεσεΐν εις λόγου ΰττόθεσιυ, πώς ούκ άν 

35 εί'η εύροος έν τ ώ λέγειν έκεΐνος, εϊ τ ώ ούτω σμικροτάτω πέρα τού μετρίου 
μέγεθος περι3ήσειε και τό άπεστενοομένον πλατύνει έπιβαλών πολυ-
τροπώτερον και ουδέ έξω τοΰ έξευρίσκειν προσφυώς τα καίρια; και ος 
άκουσας έζήτηκε τον τρόπον του οϋτω τινά δυνη3ήναι δια3έσ3αι τόν 
λόγον, και ημείς άμυδρώς ΰποκρουσάμενοι και ώς έν ήμιτονίω οΰ πάντη 

40 έξάκουστον ύποψαλάξαντες και τά έν ήμΤν διανοήματα, ώς εξόν σχεδιά-
ζουσιν, άναπεμπάσαντες π ρ ώ τ α μεν έφαμεν λόγου τριβήν έχειν τινά καί 
τό σχήμα τοΰ λόγου αϋτό, κελευστικώς μέν έξενεχ3έν ώς εϊ και πρόσ-
ταγμα εξήγε πρός τόν κύριον ό τοΰτο λέγων τό ρητόν, ευκτικώς δέ 
δμως νοούμενον προσετί3εμεν δέ καί, ώς γλυκύτητα έχει τινά προστάσ-

45 σειν, έν3α δέον εϋχεσ3αι· καί αυτό μέν, ώς άφελείας τά πολλά, καί 
άπλότητος, περινοίας δέ γέμει ευκτικής· καί ποτε καί κολακεία τις εξευ-
ρίσκει αϋτό" τοιοΰτον γάρ τι τό άν3ρώποις έ3έλειν ευχεσ3αι· καί τοΰτο 
μέν ταπεινότητος, προστακτικόν δέ άπαν έχει τι καί έλευ3εριότητος· ειτα 
καί μηδέν τι διενηνοχέναι ει'πομεν εύκτικώς τε λέγειν και προστακτικώς 

50 έν γε τοις τοιούτοις, εΐ μή ότι γε κατά σχήμα καί μόνον έφεσις γάρ 
τέλους πράξεώς τίνος και ή ευχή, ομοίως δέ καί ή πρόσταξις· εΐ γ ά ρ και 
μειζόνων μέν προς έλάττονας τό προστάσσειν, άνάπαλιν δέ τό εΰχεσ3αι· 
καί 3ερμότητος μέν έκεΐνο πλείονος, ου τοσαύτης δέ τό προστάσσειν, 
άλλά τοΰτο μέν έχει τινά φύσει άκρίβειαν, έστι δέ έτέρως ειπείν, ώς, εΐ 

55 καί ακριβώς τ ώ μείζονι και έλάττονι τό προστάσσειν διώρισται καί τό 
εΰχεσ3αι, άλλ' έν3α ό δοκών προστάσσειν έλαττόνως έχει, ουκ άν έκεϊσε 
κυρίως έπαλη3εύοιτο τό προστακτικόν τό γοϋν έλέησον, οϊκτειρον, συμ-
πά3ησον, έπάρηξον, βοή3ησον, καί όσα κατά ταΰτα έκ των κάτω προς 
τόν έπί πάντων 3εόν λεγόμενα, πώς άν είεν προστάσσοντος, εί μή ότι 

60 γε μόνω σχήματι; πάντως γάρ ό έλέου δεόμενος ήττων άν εί'η τοΰ ου 
δέεται κατά γε αύτό τό τής δεήσεως, και ό βοη3είας χρήζων τοΰ βοη3ή-
σοντος καί πάντες οΐ τοιοΰτοι τών τοιούτων ομοίως, ώστε και διορι-
στέον, ώς ϊσος μέν τις ή καί έλάττων προστάττων ούκ άν έν άκριβεία 
σπουδάζων ούτω δόξη ποιεΐν και μείζων δέ τις έπιτάσσων τ ω μή 

65 τοιούτω ούδ' αύτός έξ ανάγκης άεί προστακτικώς έκείνω δοκοίη προσφέ-
ρεσ3αι, εί μή άρα καί ΰπήκοον αύτόν έχει· άλλως γάρ άκούση άν, 'τίς ει 

33 Dio Chr. 31,93; 163 et mult. al. Ps. 40,5 et al. 40 Οποψαλάξαντες: ad vocem 
cf. Aristoph. Lys. 84 66 cf. Rom. 14,4 

45 voces τά πολλά et άφελείαξ mutandas esse litteris β1 et α' postea suprascriptis indicavit 
m. pr. cod. 46 εύκτικόν cod.; postea corr. m. pr. 
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σύ ò έπιτάσσων άλλοτρίω, ή υπηρέτη ή οίκέτη'; ϊνα δέ μάλλον ευδιάρ-
θρωτος ό λόγος Εϊη, μοναδικόν μεν πρόσωπον σιωττωμένου τοΰ προς ον 
ή ευκτική δέησις κυρίως αν τάχα τη της ψυχής έγκλίσει χρήσαιτο, οίον 

70 'εϋροιμι, α 3έλω'· 'σωθείην'· 'άνοιχθείη μοι ό παράδεισος'· "ίδοιμι κολα-
ζομένους τους εχθρούς του θεού'· και επί τριάδος δέ προσώπων τό κυ-
ρίως εύκτικόν φαίνεται σώζεσθαι και δπερ ουκ αν εί'ποι τις άντί ετέρου 
σχήματος κεϊσθαι, άλλα άνυπαλλάκτως εϋχεσθαι- τριάδα δέ νΰν λέγω 
προσώπων τον λέγοντα τήν εύχήν, τόν, ου χάριν αύτη και τόν, δι' ου 

75 τό εΰκταΐον γένοιτ' αν, οίον ώς εάν πρός τινα εϊπω· 'άδελφέ, ό θεός 
έπακούσαι σου-' ενταύθα γάρ εν μεν πρόσωπον έγώ, εν δέ ό άδελφός, εν 
δέ ό θεός, ό της ευχής ύποδοχεύς· και ιδού και ένταϋθα εΰκτικόν άνεπι-
κοινώνητον πάντως τω προστακτικώ, και οϋκ αν έκεΐνο δύναιτο εις τόν 
τοΰ εΰκτικοΰ τόπον παρεισκριθήναι και συγχέαι τήν εγκλισιν· έπί δέ γε 

80 των διπροσώπων ευχών οΰκ αν ισχυρώς εϊποι τις μή χώραν εχειν σχήμα 
τό προστακτικόν μεταχωρεΐ γάρ ώσπερ έκεΐνο εις αΰτό, οϋτω και άνά-
παλ ιν καΐ εϋρηνται και εϋχαί ύποδυόμεναι προσωπειον προστάξεως και 
αυ πάλιν σχηματισμοί κελεύσεων ευχής δύναμιν μεταλαμβάνοντες· καΐ 
πέπλησται παραδειγμάτων ό σύμπας βίος δ τε τών έν λόγοις καί ó 

85 δημοτικός· τό γοΰν "εϋροιμι, θεέ, παρά σοι έλεος' εις τό 'ό θεός έλέησόν 
με' μεταληφθήναι δύναται, και τό 'σωθείην ύπό σου, ώ έλεήμον', εις τό 
'σώσόν με'· || καί μήν καί τών μονοπροσώπων πολλά τούτο πάθοιεν αν, 
όποιον καί τό 'έλεηθείην υπό θεού' καί τό 'σωθείην ύπό του οίκτίρμονος' 
καί όσα όμοια- καί ταύτα γάρ εις τό 'έλέησόν με, θεέ' καί εις τό 'σώσόν 

90 με, ώ οίκτίρμον' μεταλάβοι τις α ν κινδυνεύει ουν ή, ώς εϊρηται, τρι-
πρόσωπος μόνη εύχή αμετάλλακτος είναι καί άκρατος καί τω προστα-
κτικω άνεπίμικτος· ταΰτά τε ουν εις τό σχήμά τε είπομεν καί τήν λέξιν 
δέ του προστάσσειν άναπτύξαντες ουδέν τι κελευστικόν καί δεσποτικών 
ή εμβριθές και άναγκαστικόν έν αυτή προφαινόμενον εϋρομεν έοικε γάρ 

95 είναι προστάσσειν τό έν προσφωνήσει πρός έαυτω ήτοι έγγύς έαυτού 
τάσσειν τινά ώς άκούοντα ή ύπακούοντα· τούτο δέ άν έχοι πάντως καί 
τό εύκτικόν και ό εύχόμενος γάρ πρός έαυτω άν έθέλοι τάσσειν τόν τής 
εύχής τελεσιουργόν, έφελκόμενος έκεΐνον καί έγγίζειν οιον ποιών, οις καί 
αύτός έγγίζει έκείνω κατά τό 'έγγισάτω ή δέησίς μου'. Τοιαύτα λογο-

67 εύδιάρ3ρωτοζ: cf. Eust. ad II. 106,12 et al. 71 Iac. 4,4 et al. 73 άνυτταλλάκτως: 
cf. PMasp. 67309,35 77 άνεπικοινώνητου: cf. Eust. ad II. 73,38 85 Num. 11,15; 
2 Tim. 1,18 Ps. 50,3 et al. 86 cf. Sir. 2,11 87 Ps. 3,8 et mult. al. 88 cf. 
Sir. I.e. 4 Ps. 118,169 λογολεσχήσαντες: cf. Anast. Sin. synax. (M 89 c. 829c) et 
al. 

68 μοναδικού: άντί του μονήρες καί εν in marg. cod. 74 του ου cod.; postea corr. m. 
pr. 
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5 λεσχήσαντες περί του σωματικωτέρου σχήματος είτα και την του ρητοΰ 
ψυχή ν έσκεπτόμεθα· καί τοίνυν προσέβαλον καί ενταύθα ήμΐν τοιαΟταί 
τίνες έπιβολαί· ττροοράται πάντως τόν κύριον, Δαυϊτικώς ειπείν, ενώ-
πιον αύτοΟ δια παντός ό τον θείον φόβον προτρέχοντα έχων των οι-
κείων πράξεων ει δε τοΟτο, καί κριτήν καθίζει εκείνον καί λόγους πρατ-

10 τόμενον καί επειδή ουδείς έν άνθρώποις άμαρτίας έξω, καν όλιγίστω 
χρόνω ή αϋτοΟ μετρήται ζωή, κατακρινόμενον εαυτόν σύνορα καί τε-
τραχηλισμένον παρεστώτα καί δίκας δίδοντα καί πρό των έκεΐσε κρι-
τηρίων ελεεινά κολαζόμενον ούτω δέ πάσχοντι οΐκεΐον άν εϊη πρόσ-
φθεγμα τό 'έλέησον', ταύτόν ον τηνικαΟτα τω 'άνες μοι, ίνα άναψύξω' 

15 ή 'άπόστρεψον τόν θυμόν σου άπ' έμοϋ'· καί ό μεν επί άκακία θαρρών 
προκαλέσαιτο άν τήν κρίσιν κατά τόν εΐπόντα "κρίνον μοι, κύριε' καί τό 
εξής· ό δέ μή τοιοϋτος εΐκότως άν τό 'έλέησον' άναφθέγξηται προς τόν 
μή μόνον δίκαιον, άλλά και έλεεΐν είδότα· έλεήμων γάρ ό κύριος καί δί-
καιος καί κρίνων μεν δίκαιοι, κολάζων δέ έλεεΐ, ποιών έλεημοσύνην καί 

20 κρίσιν κατά τόν ούτω ψάλλοντα· δήλον δέ, ότι έλεος άπας και προκα-
λείται καί γίνεται επί συμφορά ή έπικειμένη, δτε καί ταύτόν τό 'έλέησον' 
καί τό 'άνες μοι', ή έπικείσεσθαι προσδοκωμένη, όποία καί έν δίκαις ή 
τοΰ έλέου εισβολή καί σκοπός άπας τω έλέω κατά κακοΰ, ώστε ή έλαθή-
ναι τό παρόν ή κωλυθήναι τό έπιόν. Καί αύτη μέν ήμΐν εις τήν έννοιαν 

25 τοΰ ρητού πρώτη έπιβολή, δευτέρα δέ τοιαύτη· πένητα εαυτόν είναι 
διανοούμενος ό τό 'Κύριε έλέησον' λέγων και τροφής ύπόκενον, δι' ης 
ζωογονείται ψυχή, καί στολής δέ γυμνόν, ην οι ψυχολησταί άφήρπασαν 
έξ αύτοϋ, έλεημοσύνην ζητεί, δωρεάν δηλαδή, δι' ης καί ένδύσεται τά 
θεία και τραφήσεταν τρίτη δέ τις έπιβολή τοιαύτα έλεγεν, ώς ε'ί γε φορο-

30 λογούμεθα ώς έκάστοτε ύπό τοΰ όρθοΰ συνειδότος είτε και ώς ούράνια 
θεοφύτευτα δένδρα τόν καρπόν άπαιτούμεθα, δούναι δέ πρός άξίαν ούτε 
τω τόν καρπόν άπαιτούντι τόν καρπόν έχομεν ούτε τώ τόν φόρον τόν 
φόρον, πρέποι άν λέγειν και ένταΰθα ήμάς τό 'έλέησον, δέσποτα' άνα-
μένων πάντως κατά τόν εύαγγελικόν λόγον τήν έν καιρώ είσαύθις άπό-

35 δοσιν τού τε φόρου του τε καρπού· έθεωρούμεν επί τούτοις τό άπε-
στενωμένον και εύμνημόνευτον τοΰ άναφωνήματος, καί ύπέρ πάν άφορι-
στικόν σχήμα περιγεγραφότες τούτο διετεινόμεθα· μάργαρος ή και λίθος 
τών έν περιγραφή σμικροτάτη ότι μάλα πολλού τιμωμένων τό καλόν 
χρήμα τής εύχής τούτο συνεωρατο ήμΐν καί έστιν άληθώς ούτως έχον· 

7 Ps. 15,8 10 cf. Ign. Pol. 6,1 et al. 11 Hebr. 4,13 14 Ps. 38,14 15 Ps. 
84,5 16 Ps. 7,9 et saepius 18 Ps. 114,5 19 cf. Is. 50,8; Rom. 8,33 Ps. 
102,6; cf. et Ps. 32,5 27 3 Regn. 21,31; Le. 17,33 ψυχολησταί : cf. Eust. opuse, 
p. 183,81 31 Mt. 21,41 32 Rom. 13,7 34 Mt. I.e. 
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40 ήλίκος yàp πλούτος νοημάτων ούτως εύπεριγράπτω και εύπεριορίστω 
και αφιγκτω θησαυρώ έγκειται· δύο αύται λέξεις, τό 'Κύριε' και τό 'έλέη-
σον', και πάς ò τοΰ πνεύματος θησαυρός, δι' ou εύ πάσχει άνθρωπος, 
ενταύθα κείται· τί προς τούτον τα τού Κροίσου ύπέρ αριθμόν χρυσά 
τάλαντα; τί δέ ò Ινδικός χρυσός και ει τί που άλλο τοιούτον όλβου τοΰ 

45 κατά κόσμον μαρτύριον; 'Κύριε έλέησον'· τίνα; πάντα δηλαδή άν-
θρωπον εφ' όποίοις πράγμασιν; επί άπασι· τοϊς είς ψυχή ν (πολλαί yàp 
κακών <γενεαί>, μάλλον δέ ούκ εΰαρίθμητοι και αυτής άπτονται), τοΤς τοΰ 
σώματος, δ δή ταΐς νόσοις ένδιαίτημα έκκειται και οίον έντρύφημα (ει τι 
χρή τοΰτο και τών λοιπών καταγνώναι σαρκών διά τα ημέτερα), τοϊς 

50 έξω και τούτων, όσα τε όμοια ήμΐν και όσα μή πρός άνθρωπίνην 
ομοιότητα ήκουσιν όμοια μέν, όποια τά τών πρός γένους και τών ήθών 
τών αλλοφύλων, τών ομοφύλων, τών έχθραινόντων, τών φιλούντων, 
μή τοιαΰτα δέ, όποια τά άλογα, ήδη δε καί τά άψυχα- πάσχει γάρ ποτε 
ού μόνον, όσα αίσθήσεσιν οικονομούνται, άλλα καί άμπελος νοσεί καί 

55 συκή πονεΤ και άπαν φυτόν ποθούμενον ή σφενδόναις χαλάζης παιόμενα 
ή πυρί παραδιδόμενα τω έκ τοΰ περιέχοντος ή στρατεύμασιν καταπολε-
μούμενα, τοϊς μέν έξ άέρων έπιπετομένοις, τοις δέ καί γήθεν ύπονο-
μεύουσι καί δέονται διά τά τοιαύτα πάθη έλέου τινός καί αύτά· όθεν 
ούδέ ώρισμένον τή εύχή ταύτη έγκειται πρόσωπον || ού μόνον, ότι μή 

60 πρέπον διαλεπτολογείσθαι τω θεώ διδασκαλικώτερον, άλλά καί, ίνα μή 
στενοχωρήται ή δέησις· ού γάρ πρόσκειται ώς τά πολλά 'ήμας' ή 'έκεί-
νους' ή 'τούτους', άλλ' άπλώς 'έλέησον' και τοΰτο μάλιστα, ότε τι 
δείγμα συμπέση έξαίσιον, όποια τά τών κλόνων της γής, όποια τά τών 
σκηπτών καί όσα τούτοις εις συγγενές έρχονται. 

65 Έλέγομεν τό τοιούτον ρητόν καί σφραγίδα εύχών άποσεμνύνοντες 
τήν έν αύτω καί περιοχήν καί βραχυλογίαν πάσα γάρ σφραγίς καί 
περιεκτικόν καί εύπεριόριστον έκαλούμεν αύτό καί διδασκάλιον ταπει-
νότητος· δούλους γάρ εαυτούς ένταύθα όμολογούμεν τοΰ πάντων κυ-
ρίου θεού καί θείας μοναρχίας και αύτοδεσπότου όμοουσιότητος έκφαν-

70 σιν τή τριάδι γάρ τω ένί θεώ ή εύχή άναπέμπεται ή αύτόθεν άναφωνου-
μένη όλη τή τριαδική κυριότητι, ή πρωτοφώνως μέν λαλουμένη πρός 
τόν ου τό έλεος κύριον, τόν Δαυϊτικώς μέν άποδώσοντα κατά τά έργα 
έκάστω, εύαγγελικώς δέ, ω τήν κρίσιν ό πατήρ άνέθετο, δι' αύτού δέ καί 

43 Hdt. 1,30 sqq. et mult. al. 44 Hdt. 3,106; Diod. Sic. 2,36,2 et al. 55 Aristoph. 
nub. 1125 60 Aristoph. nub. 1496 72 Ps. 61,13; Prov. 24,12 73 Ioh. 5,22 

47 γενεά! post κακών addidi 48 ταΐζ: TOÎÇ corr. m. pr. 53 in marg. cod.: cos άψυχα 
έκάλεσε τά φυτά δέον òv ούχ οϋτω ποίησα! 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:31



66 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

εις πατέρα και εις πνεΰμα κύριον διαβαίνουσα, και ούτω πάλιν οίκειου-
75 μένη τη τριάδι κατά κοινότητα κλήσεως. Άπεφαινόμεθα την εύχήν 

ταύτην και δαιμόνων άποτροπιασμόν (ό y à p των δυνάμεων κύριος 
πάντως αν σκορακίζη μακράν τους τ ω οϊκείω δούλω κακόν τι επάγον-
τας) και κατά παθών έπαοιδήν και άλεξίκακον προσφώνημα, δπερ 
"Ελληνες μεν άμυδρώς έφαντάσαντο, ημείς δέ άκριβώς έωράκαμεν, σκε-

80 πτόμενοι δέ και εισέτι τον έν αύτω της εννοίας πλοΰτον καί τοιαύτα έλέγο-
μεν, ώς ότι οϋκ ελεήμονα μόνον και δεσπότην, ώς δέδεικται, καί μόναρ-
χον, άλλα και κριτήν ενταύθα θεώμεθα τόν θεόν καί καρδιών έπιγνώ-
μονα και κηδεμόνα του παντός καί ευ ποιοϋντα τά καθ' ήμας· έλεεϊν 
γάρ, ώς άνόπιν έλέγομεν, άξιοΰται και ό κρίνων κριτής άρα ό εις ελεον 

85 καλούμενος θεός· εί δε τούτο, καί καρδιών γνώστης' ού γάρ κατά αν-
θρώπους κρίνει ούδέ διδάσκεται τά έφ' οίς ή κρίσις, ουδέ χρεία τους ών 
ai δίκαι παρίστασθαι, άλλ' αυτός είδώς κρίνει καί τήν ψήφον εκφέρει 
άδέκαστον και oúai τώ μή προκαλουμένω έλεον εί δέ ταΰτα καί κήδεται, 
άρα καί προνοείται τών ήμετέρων καί ούδέν τι τών απάντων έστιν, ό 

90 τήν αυτού ώσπερ κυριότητα ούτω καί εύεργετικήν κηδεμονίαν έκπέ-
φευγε. 

Διενοούμεθα τηνικαϋτα προς τούτοις καί όθεν τό σώμα τούτο της 
γης εϊληπται· καί ήρχετο ήμΐν εις νοΰν έκεΐνο, ώς, εάν δίκαιον κατά τόν 
κυριακόν λόγον, δσα ποιεΐν ήμΐν τούς άλλους άνθρώπους έθέλομεν, 

95 ταύτα καί ή μας έκείνοις ποιεΐν, άπτοιτο άν τό κατ' άνθρώπους νόημα 
τούτο καί τοΰ φιλανθρώπου θεού, ώς είναι έλλογον πάνθ', όσα θεός 
θέλει τούς άνθρώπους έκείνω ποιεΐν, ταΰτα καί έκεϊνον αύτοΐς· ελεον δέ 
θέλειν εκείνος είπε καί ού θυσίαν θέλουσιν άρα καί άνθρωποι έξ εκείνου 
ελεον καί ού μόνον, καθάπερ εκείνος, τόν προς τούς άλλους ή τά άλλα, 

5 άλλά καί μάλιστα τόν εις εαυτούς· ού γάρ κατ' εκείνον άνενδεεΐς καί αύ-
τοί· έσκεπτόμεθα μετά ταύτα καί τά τη ευχή ταύτη σύστοιχα, καί εύρί-
σκοντο εκείνα τοιαύτα τέως έν τ ω Δαυίδ· 'ώ κύριε, σώσον δή'· ό θεός 
οΐκτειρήσαι ήμάς· 'έλέησόν με ό θεός'· καί έπέρρεε τοιούτος καί έτέρωθεν 
έσμός χρήσεων ή παραφράσεων, άς έκθέσθαι φιλοτιμία τις άκαιρος. 

10 Έπιπτεν εις έξέτασιν κατά μόνας καί τό 'κύριε' καί εθεωρείτο αύτό ού 
τοΰ ποιητικού πάντη πάντως αίτιου έμφαντικόν ού γάρ έξ ανάγκης 

83 Horn. Clem. 2,9 et al. 85 cf. Sus. 42 3' et al. 88 cf. Greg. Nyss. v. Mos. p. 124,9 
Jaeger; loh. Chrys. hom. 20,6 in Mt. 94 Mt. 7,12; cf. et Le. 6,31 2 Os. 6,6 7 
Ps. 117,25 Ps. 66,2 8 Ps. 50,3; 56,2 

82 ε3εώμε3α cod.: postea έντα03α 3εώμε3α corr. m. pr. 84 άρα: ad usum cf. LSJ s.v. 
(D) 89 ad δ τήν κτλ. in marg. cod.: σημείου τό σχήμα 3 έκεΐνο cod. 4 τόν e 
τών corr. m. pr. 10 καταμόνα; cod.; sed cf. p. 8,7; 27,57; 87,26; 109,42; 111,11; 125,5; 
138,57 
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πάς ποιητής πραγμάτων τινών ήδη και κύριος α υ τ ώ ν οίκον yoöv τις 
τεχνησάμενος ουκ άναγκαίως κατακυριεύει αυτού, επί θεού δέ μόνου και 
άμφω συνέδραμεν έπήρχετο λέγειν ήμΐν καί δτι τή βασιλεία εστίν ου ή 

15 λέξις αύτη σύντροχος· άμέλει και ό Δαυίδ αύτά συνεδύασεν έν τ ω 'ό 
κύριος έβασίλευσε'· διεκρίνομεν καί μεγαλειότερον είναι τό 'κύριος' του 
'δεσπότης' ονόματος· ει γάρ τό κύριον τ ώ καταχρηστικώς άντιδιέσταλ-
ται, εϊη αν κύριος ό τό δεσπόζειν έχων μή κατά παράχρησιν αύτό μέντοι 
τό δεσπόζειν και έν καταχρήσει μυριαχοΰ προσγίνεταί τισι καί ó λόγος 

20 πιστός αύτόθεν καί ού θέλει τριβήν πλείονα· εφαμεν καί ΐλαρώτερον είναι 
τοΰ 'δεσπότης' τό 'κύριος'· δεσπότης μεν γαρ δούλου κατηγορείται, 
πικρόν δέ ή δουλεία || και ούχ ίλαρόν, ούχ' ούτω δέ καί τό 'κύριος'· έτι 
γε μήν δεσπότης μέν ώς δέος ποιών παρωνόμασται, εϊ τι χρή καί τοιού-
τοις λόγοις προσεσχηκέναι (χρή δέ άρα τον έμπλατύνεσθαι ούκ έξω τοΰ 

25 καίριου προθέμενον), καί φόβον ενδεδυται ό δεσπότης καί έκ μόνης της 
κλήσεως, ού τοιούτον δέ τό 'κύριος'· διό καί ó Δαυίδ έν τ ω 'κύριε ό 
κύριος ήμών' διπλάσας χαρμοσύνως τό όνομα επάγει, 'ώς θαυμαστόν 
τό όνομά σου'· ούκ είπε 'φοβερόν', άλλ' δτι θαύματος άξιον, οια τό 
μεγαλοπρεπές μέν της δεσποτείας έμφαΐνον, τό φόβητρον δέ κατ' έκείνην 

30 ούκ έπαγόμενον. 

Προσεπεννοούμενοι δέ τ ω λόγω καί τι γλύκασμα νεωτερικόν εξη-
ρευνώμεθα τήν παλαιτάτην χρήσιν της λέξεως καί εΰρομεν επί εννόμου 
συζυγίας τό όνομα κείμενον ό γάρ προς δίκην διά βιβλίου, δμοιον δέ 
ειπείν, λιβέλλου καλούμενος τινα, εϊ μετά γυναικός καί τόν άνδρα είλκε, 

35 καλεϊσθαι είς δικαστού εγραφε τήν τε γυναίκα καί τόν κύριον, όπερ ην 
τόν εύνέτην αύτής· εΐ τοίνυν τών καθαρών ψυχών νυμφίος ό δεσπότης 
θεός, εϊη άν καί κατά τούτο εϊκότως καλούμενος κύριος· καί ούτε άναιδείας 
αύτη άλίσκεται ή μεταφορά ούτε έπεγκληθήσεται τό άνοίκειον καί 
τοιούτον μέν καί τούτο, άλλ' όπηνίκα κύριον αύτόν εϊπομεν λέγεσθαι ού 

40 μόνον διά τό δεσποτικόν καί βασιλικόν, άλλά καί ώς τό κύρος τοις έν 
κόσμω διδόυτα (ούδέν γάρ τι τών καλών, δ μή δι' αύτού συνέστηκε 
κυρωθέν είτουν επιτυχώς προαχθέν, ειπείν γλαφυρώτερον), τότε δή καί 
τίνος ομωνυμίας διπλόη ήμΐν άνεφαίνετο· καί ούδ' αύτή άσυντελής πρός 
τό δι' έργου έξέπιπτεν, άλλά τι άστειότητος καί εντεύθεν άνέκυπτεν, 

45 όποΐαι πολλαί τοιαύταις όμιλίαις έπιπρέπουσι συμπλεκόμεναι καί συν-
επικοσμοΰσαι τό νόημα· κύρος γάρ ού μόνον τούτο δή τό της εξουσίας 
ή καί έπιτυχίας, άλλά καί τι έτερον έξελαλεΐτο, έπεί τοι καί άνθρώπω εις 

15 Ps. 92,1 et saepius 21 Et. M. s. ν. δεσπότη; et a!. 26 Ps. 8,2; 10 34 Schol. 
Aristoph. equ. 969c; cf. et Eust. ad II. 1185,20 36 cf. Mt. 25,1 sqq.; Cyr. Hier, proca-
tech. 4 et al. 39 Georg. Choerobosc. epim. in Ps. p. 126,23 sqq. Gaisford; Et. M. s. v. 
κύριος et al. 45 cf. Aristot. top. 1 5 7 a l l 
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κλήσιν τοιούτον κείται όνομα, εί και έτερογενώς· Κύρος yoOv τις πρώτος 
έκλή3η Πέρσης βασιλεύς, έξ ου καί είς ποταμόν τινα ομωνυμία έρρευσεν 

50 ό δε ΚΟρος ούτος ò Περσικός εις ήλιον μεταλαμβάνεται· εί δέ τοϋτο, 
πάντως άν έφαμεν λίαν κωλύσειν ουδέν κατά τι μεταληπτικόν είδος και 
τό 'κύριος' όνομα εκείθεν παρήχ3αι φαντάσασδαι, ώς προσαρμόζειν καί 
τ ω κα3' ήμάς της δικαιοσύνης ήλίω τό 'κύριος' εκείθεν όνομα· ε! δέ βάρ-
βαρον μέν ό Κΰρος, Έλληνικόν δέ ό κύριος, καί μηδέ ήμας έκ του βαρβαρι-

55 κού παρωνυμειν τό ήμέτερον άνεξόμε3α καί ήμεΐς δίκας δίδοντες κα3ά καί 
τις των παλαιών φάμενος· τίς αν δύναιτο την Κύ[ρου] δόσιν άκυρον 
ποιεΐν; καί εκείνος y à p καί ήμεΐς 3ερμότερον διαβάντες έκ τού Περσικού 
Kúpou εις τι Έλλήνιον μετεπέσομεν. Ούτω δη καί τούτο τό νόημα, ώς 
έξήν, καταστήσαντες διεζωγραφήσαμεν έκφανέστερον καί οτι την εύχήν 

60 ταύτην καί οΐ εξωτερικοί έφαντάσαντο, κα3ά και φ3άσαντες έσκιαγραφή-
σαμεν ό έλεεΐν y à p δυνάμενος παντός άν κ[ακ]ού τινα ρύσαιτο' τοιούτον 
δέ ό παρ' έκείνοις άλεξίκακος, είτε Ζεύς είτε καί Ηρακλής, καί πάν δέ 
βλάπτον άποτροπιάσαιτό τίνος ό ένδεικνύμενος έλεον έντεύ3εν ό παρ' 
έκείνοις εϊληπται αποτρόπαιος· σωτήρα δέ τινα καί εκείνοι ¿ονόμασαν 

65 πάντως δέ ό έλεών εϊη άν καί σωτήρ· 'Αττικοί δέ άνδρες κα3αρώτερον 
έκφήναντες τό νόημα [ώσεί και] ούράνιον á y a 3 ó v τόν έλεον συνιδόντες 
θεία τε προσηγορία έτίμησαν καί βωμόν Έλέου ίδρύσαντο, άσυλον τοις 
είς αύτόν καταίρουσιν ώς εϊς τινα λιμένα έκ πραγμάτων κλύδωνος. Έν-
τεύ3εν ήμεΐς ορμώμενοι καί είς εγκώμιο ν έλέου τόν λόγον έβάπτομεν, 

70 ολίγα τινά τ ω τέως έπελευστικώτερον διεξερχόμενοι, οίον, ότι εύεργε-
σιών άρχή τις ό έλεος καί ότι διά τούτον 3εού μιμητής έστι καί ό εύερ-
γ ε τ ώ ν ότι επιεικείας μήτηρ ή ελεημοσύνη, ότι τή φιλανθρωπία 
σύστοιχος, δτι τή πραότητι σύνθακος, ότι τή άνδρεία σύνναος, δτε καί 
άμύνειν τοις δεινά πρός τίνων πάσχουσι μελετά· οτι έλευθεριότητος ου 

75 πόρρω καί ποτε ουδέ μεγαλοπρεπείας αύτής, ην καί αυτήν ένδύεται κύ-
ριος· πάντα γάρ τά τοιαύτα ό έλεήμων καί έτι πλείονα· ούδέ γάρ μονάζει 
τό καλόν, άλλα μυρίαις άρεταΐς παρασπίζεται· καί άναβέβρυχεν ήμΐν εις 
τούτο πηγαία χύσις νοημάτων καλόν προρρέουσα καί πλατύ - καί 
ίστορίαι εις νούν έπήρχοντο ελεημόνων καί εύεργετούντων άνδρών, οίαι 

80 άναλεγόμεναι βίβλους δλας άπαρτίσασ3αι· ούτω στενολεσχήσασι καί 
ταύτα ήρεσεν ήμΐν 3εωρήσαι καί ώς τού τριμερούς τής ψυχής άποτέ-

4 9 Plut. Art. 1; Et. M . s. ν. Kôpoç; Hesych. s. v. κύρος 5 2 Mal . 3 , 2 0 55 Hermesian. 
fr. 6 9 1 , n. 2 J a c o b y = Phot. , Bibl . cod. 2 5 0 = Eust. in O d . II, 3 2 1 , 4 5 (quod erat in 
proverbio) 5 6 cf. Lucían. Alex. 4 ; Eust. ad II. 7 8 6 , 2 6 2 Lucían. Alex. 4 
et al. Orph. Lith. 1 et al. 67 Schol. Soph. O C 260 ; Paus. 1 ,17,1 71 Eph. 5 ,1 
et al. 75 Ps. 103,1 v. l . 77 11 .17 ,54 81 Aristot. V V 1 2 4 9 3 0 

4 9 ερρευσεν: σημείου τό της λέξεως -ττροσφυές in marg. cod. 71 έστι coni . Kambylis : 
έττεί cod. 
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λεσμα ό ελεος εΰσυγκρότητον καί, παραξέσαντα έκ της εποποιίας ειπείν, 
τριγέννητον άγαθόν και του νοεροΰ μεν πρόεισι, διότι καί άρετή άττασα 
οΰκ αν έξω τούτου ττίπτειν εχοι ουσα εν λογικοΐς, εχοι δ' άν τι μέρος 

85 έντα[ΰ]θά ποτε καί θυμός ό ελλογος· ό y à p τον άδίκοις έγκύρσαντα ή 
ληστρικοΐς άνδράσι παραπεσόντα ¿ορμημένος έλεήσαι άμύναιτο ά ν 
τούτο δέ οΰκ άν άνήρ δρόσοι αθυμος· ότι δέ τι ττολύ καί τοΰ εττιθυμητι-
κοΰ ΰφεδρεύει ενταύθα, εκείνος αν άμφιβαλεΐ πάντως ò την όρεξιν του 
έλεεΐν ύποσπών τοΰ έλεοΰντος ανδρός· || τοΰτο [δ'] οΰκ αν, οιμαι, συν-

90 οραθείη ποτέ. 

Συνεσκεπτόμεθα ώς έκ περιττού τίνος καί την ομοιότητα τοΰ οΐκτεί-
ρειν καί τοΰ έλεεΐν και έλέγομεν έκ των παλαιών ώρμημένοι ταΰτόν είναι 
άμφω κατά γε τό νόημα- όθεν καί συνέζευκται τό 'έλεήσω, δν αν έλεώ' 
καί 'οίκτειρήσω, δν άν οίκτείρω', καί ό έλεήμων καί οίκτίρμων κύριος 

95 'στέφανοι, ους έθέλει, έν έλέει και οίκτιρμοΐς'· καί τήν θέσιν δέ των φωνών 
εις συγγενές τι άνήγομεν έκεΐνο μεν γαρ έκ τοΰ οίκτου, θρηνώδης δέ 
λόγος έπί τεθνεώσι μετά τίνος έμμελείας ώσπερ ό έλεος' οΰτω καί ό οίκτος 
ή παρά τον οΤτον λεχθείς, ός έστι θάνατος, ή παρά τό οί'ζειν, ο δη καί 
ώζειν άνήρ φησιν τραγικός, οις τό αίάζειν σύστοιχον ό δέ ελεος άπό 

5 τίνος ετέρας θρηνώδους βοής είληπται, ην καί ή τραγωδία οίδε- καί δια-
τείνουσα τήν φωνήν εις τό έλελεΰ παρασύρει αΰτήν ώστε καί συνήγομεν 
δια ταΰτα τό τε οϊκτείρειν και τό έλεεΐν παθαινομένης έργα είναι ψυχής 
καί τό καλόν δρώσης εις άνθρώπους θρήνοις έπισπωμένους τόν τε οικτον 
τόν τε έλεον, ώς δηλοΰσι καί αί φωναί άναπτυσσόμεναι εις έτυμότητος 

10 ενδειξιν έλέγετο δέ καί λειοτέρα μεν είναι και εΰτροχωτερα εις λαλιάν ή 
φράσις τοΰ έλεεΐν, τραχυτέρα δέ ή τοΰ οϊκτείρειν φωνή καί ουκ εύγλωτ-
τος, όποιον δή τινα τρόπον καί τό κρώζειν τοΰ κλώζειν διενηνοχέναι 
καί τό ρυεσθαι τοΰ λύεσθαι φαίνονται, ώς έχειν τόν ελεον καί κατά τήν 
προφοράν τινά γλυκύτητα, εϊ γε καί τό λεΐον προσηνές μάλλον ή τό 

15 τραχύ καί εύπροσιτώτερον. Ούκ έσκορακίζομεν δέ ούδέ έκεΐνον τόν λό-
γον τόν άπό τοΰ έλεΐν, δ έστι κρατήσαι, παραλαλοΰντα τόν έλεον γίνε-
σθαι- αιδώς γάρ ή μας έδυσώπει της τοΰ λόγου παλαιότητος· ει δέ τό 

8 3 Lyc . A l e x . 5 1 9 9 3 E x . 3 3 , 1 9 9 4 Ps . 1 0 2 , 8 et al . 9 5 Ps. 1 0 2 , 4 1 E t . 
G u d . s. ν. ο ί κ τ ί ρ μ ω ν et a l . 2 v e r i l o q u i u m voc is O T K T O Ç e x E u s t . t a n t u m n o t u m esse 
v idetur ; ad p a s s u m c f . E u s t . ad II. 1 2 7 , 9 s q q . 3 cf . A p o l l o n . D y s c . adv. p . 1 2 8 , 1 0 
S c h n e i d e r et al . 4 A e s c h y l . E u m . 1 2 4 A p o l l o n . D y s c . adv. p . 1 2 8 , 9 S c h n e i d e r et 
al . e t y m o l o g i a m a b E u s t . o r t a m esse p u t o 6 A e s c h y l . P r o m . 8 7 7 1 2 Po i l . 
5 , 8 9 1 6 G e o r g . C h o e r o b o s c . e p i m . in Ps. p . 1 7 9 , 2 G a i s f o r d ; E t . M . s. ν. ελαιον et al . 

5 έτερου c o d . a . c o r r . 9 eîç — ενδειξιν: αντί τ ο υ ε τ υ μ ο λ ο γ ί α ν in m a r g . c o d . 
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έλεΐν μεν δασέως πνευματίζεται, τοΰ δε έλέου ττνεΟμα κατάρχει ψιλόν, 
άλλ' ένταΰ3α τον γραμματικόν ήτιώμεδα έκλογισμόν, ος τό κα3αρόν της 

20 έν τη λέξει ληγούσης αίτιον είναι λαλεί της τοιαύτης ψιλώσεως· ούτω 
κατ' αυτόν και έλεγχος δοκεΐ μεν άττό τοΰ έλεΐν έγχος γίνεσ9αι, ου δα-
σύνει δέ τήν άρχουσαν δια τό έν τ ω τέλει της λέξεως κεΐσθαι γράμμα 
δασύ' και έλαφος δέ άττό του έλεΐν όφεις παρήκται, ή [δέ της] λέξεως 
κεφαλή εξέπεσε τοΰ δασέως έχειν δια τό λήγον δασύ· και πάσα δέ, φασίν, 

25 λέξις, ής τό ε [μετά πνεύματος] κατάρχει, έχουσα τρίτην συλλαβήν καθα-
ράν ή καί συμπεπλεγμένην ένί των δασέων, ψιλήν καταπνέει [τοΰ ά]ρ-
κτικοϋ φωνήεντος, όθεν και τό έλος μέν, ταύτόν δ' ειπείν ό δασύς καί 
υγρός τόπος, δασέως έμπνεΐται [τήν] αρχουσαν, τό δέ έν τοι-
ούτω τ ό π ω σέλινον τό έλεόθρεπτον άνομοίως έχει τοΰ πνεύματος. 

30 'Επί τούτοις [έλογο]πραγοΰμεν καί όπως τοΰ έλέου τοΰ έπί έλεημο-
σύνης σύμβολον έν ταΐς ΐεραΐς ην γραφαΐς ή της [γλαυ]κώπιδος έλαίας 
άπόρροια, τό καλόν έλαιον, καί άνεφαίνετο πλοΰτος έννοιών καί ένταΰ3α 
πολύς· καί, ότι ού φανητιώμεν λέγοντες, έπισκεψάσ3ω τον λόγον μουσο-
τραφής άνήρ τόπους θέμενος τ ω σκοπώ τό συντελεΐν εις φως τό έλαιον, 

35 τό άπαλύνειν, τό ίλαρύνειν, τό λιπώδες αύτοΰ, τό φαρμακευτικόν, τό 
νόστιμον, [ήδ]η δέ καί τό έκ φυτοΰ άεί θάλλοντος, καί τό γλαυκόν καί 
τό ολισθηρό ν και λοιπά πλείω, καί εϊσεται, ώς εστί πολλά καί ένταΰθα 
ειπείν καί ούκ ην κόμπος άλλως τό λεγόμενον, καινοπραγεΐν δέ όμως 
τοΰτο ήμΐν έφαίνετο τό νόημα έν διαφόρω της γραφής· ό μέν γάρ έλεος 

40 τήν μέσην συλλαβήν ένί διοικεί φωνήεντι, τό δέ έλαιον δυσί φ3όγγοις 
πλουτίζεται· καί έλέγομεν καί ένταΰ3α πολλά καί ιδού έκκειται ήμΐν λα-
λιά τις τεχνική πρός τούς ην δτε φοιτητάς εις τό έξωτερικόν, τό 'έδεισαν 
μάκαρες 3εοί ούδέ τ ' έδησαν' καί γνώσεται ò περιτυχών εκείνη, οϊαν έχει 

43 εδησαν: cf. Ρ. Wirth , Eine bisher unbekannte, verlorene philologische Schrift des Erzbi-
schofs Eustathios von Thessalonike, Wien. Stud. 7 4 (1961) , S. 160—161 

18 ad passum sequentem cf. Eust. ad II. 4 6 7 , 4 4 sqq. et adnn. editoris v. d. Valk; dubito, 
num haec explicatio simplex alieno e fonte hausta sit 2 1 etymologiam ab Eust. ipso 
or tam esse opinatur v. d. Valk, 1. c. 2 3 Et . M . s. ν. ελαφος et al. 2 9 II. 2 , 7 7 6 ; Nie. 
ther. 5 9 7 3 0 voces ελαιον et 'έλεος iungit ac metaphorice interpretatur Ioh. Chrysost . 
hom. 4 ,4 in Phil. ( M 11 ,225 Β) 31 Euphor. frg. 150 ν. Groningen ( = Schol . Vat. Dion. 
Thr . p. 2 3 3 , 2 2 Hilgard) 32 Clem. Alex. paed. 2 ,8 (p. 195 ,9 Staehlin); Ioh. Chrys. hom. 
4 , 4 in Phil, et al. 33 μουσοτραφής: cf. Eust. ad II. 124 ,26 ; 8 5 4 , 2 7 35 Ps. 
5 4 , 2 2 Ps. 103 ,15 3 6 cf. Aeschyl. Pers. 6 1 6 et mult. al. cf. Soph. O C 7 0 1 et 
al. 38 καινοττραγείν: cf. Eust. ad II. 3 6 , 1 3 et saepius 

2 2 in marg. cod. : σημείου τ ό τήξ λέξεως κατ[άλ]ηλον έπί κεφαλής 2 8 in marg. cod.: 
σημείου και έ ν τ α 0 3 α τ ό προσφυες τ ο ΰ έμπνεΐσ9αι έττί έλους 
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καί τό πράγμα τοΰτο λόγου ρητορικώς πεπλατυσμένου λαβήν καί 
45 ταΰτα γάρ, ò έλεος καί τό έλα[ιον], εις εκείνον τόν κανόνα πίπτουσι, 

κα3ά ττου καί τό "οϋκ όφθήση κενός εναντίον μου', άλλ' άλλον τρόπον 
καινόν. 

Είτα έντεΰ3εν πάλιν εις τό 'κύριε' άνατρέχοντες έ3εώμε3α την αϋτοϋ 
πρωτό3ετον ευρεσιν, καί έδόκει πολλαχό3εν ήμΐν οϋκ αύτό3εν τό ρήμα 

50 τούτο πάνυ μεγαλεΐον, άλλ' οίον έξ υπαγωγής τίνος ύψω3έν· ένήγε δέ 
εις τοΰτο ημάς κα'ι ή άποκοπή τοΰ τέλους, ευτελές τι καί αύτή αποτε-
λούσα όνομα- έν πολλοίς γάρ [δ]ι[σ]υλλάβως ó κϋρις καί κλητικώς 'ώ 
κΰρι' επί ανδρών τυχόντων καί οΰ πάνυ τι μεγάλων λεγόμενον εϋρηται 
καί [ώσ]περ καί αυτό τό 'κύριος', ύστερον μέντοι εκ τοΰ ταπεινού ύψω-

55 ται καί ώς ειπείν ύπερδεδόξασται καί εις 3εΐον έκκεκορύφωται όνομα· και 
ένενοούμε3α εις τούτο καί έτερα όμοια καί τοιούτον τι έ3εωρουμεν τόν 
έν τοις πάλαι ποτέ αυτοκράτορα εΰρίσκοντες πρός άλλοις καί πρέσβυν 
αύτοκράτορα || ού βασιλέα πάντως, άλλά τόν οίον ειπείν αύτεξούσιον 
καί ω τό πάν τής πρεσβείας άνέκειτο ώς αύτοκρατώς διοικονομήσασ3αι 

60 ταύτην, όπη ποτέ δόξει αύτω πρός άγα3ο0 είναι τοις είς πρεσβείαν 
στείλασιν. Ούτω καί ó δημιουργός, μάλλον μέν ουν καί έτι έπί πλεΐον 
εύτελές ήν ποτε καί κάτω συρόμενον νόημα· οί γάρ δημόσιοι χειροτέχναι 
τούτο είχον όνομα· νύν δέ άλλά τής γής υπεραρ3έν 3εω καί τούτο φκείω-
ται· ό δέ παντουργός τό παλαιόν καί είς ψόγον εκείτο καί ήν πανουργίας 

65 έπίκλημα, νύν δέ και αυτό 3εώ έπιλέγοντες où σφαλλόμε3α τής όρ3ής· 
ένήλλαξε γάρ καί ταΰτα ό χρόνος ευ ποιών καί ώσπερ άν3ρώπους, ούτω 
δη καί λέξεις έπιτι3εμένας αύτοΐς έξ άναξίων μετέ3ετο εις τό άξιωματικόν 
καί άξιον. Έλογιζόμε3α δέ διά τούς καί τοιούτων έφιεμένους τινών 
σμικρολογιών καί, ώς επί μέν τοΰ 'κΰρις' καί 'τόν κύριν Ξενοφώντα' καί 

70 τών όμοιων είτε ίδιωτισμών ρητέον εϊτε καί γλωσσών τοΰ τελευταίου 
φωνήεντος έκπτωσις γέγονεν έκ τοΰ 'κύριος', έπί δέ τοΰ 'κυριεύω' καί 
τής έξ αύτοΰ 'κυρείας' καί τό προπαραλήγον έκβέβληται δίχρονον, κα-
3άπερ καί έπί τοΰ 'νεανιεύω' καί τής άπ ' αύτοΰ 'νεανείας' έγένετο· καί 
άνεπέμπομεν ταύτα εις εύφωνίας αίτίαν, δι' ήν πολλά και τοιαύτα πά3η 

75 ταΐς λέξεσι γίνονται. Καί έν τούτοις μέν καί ταύτα, έκ δέ τοΰ έλεεΐν άλλαι 
τε παρωνυμίαι εις νοΰν ήμΐν ήρχοντο τριβήν λόγου έχουσαι, καί ό 
έλεήμων δέ, τό γλυκύ όνομα, καί δ μάλιστα φιλεΐ 3εός, έπιλεγόμενος διά 
τό πρός τό φιλάν3ρωπον συγγενές, ό δη φιλοσοφίας ύπανοίγει πέλαγος 
τοις διά τούτου πλω'ίζεσ3αι 3έλουσιν, και μήν καί ό έκ Παντολέοντος 

46 Ex. 23,15; 34,20 49 ττρωτό3ετου: cf. Eust. opuse, p. 144,17 et saepius 

46 e καινός corr. m. pr. 57 πρέσβιν cod. 
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80 του πριν γλυκύς ήμέτερος Παντελεήμων ό τό θείον ούτω κοινωσάμενος 
όνομα- πλαγίως δε πως έπενθυμούμενοι έκ του Παντολέοντος τούτου και 
τον προβληματιζόμενον κατ' άμφιβολίαν ένενοούμεθα Πανταλέοντα- και 
εξ αΰτοΰ οία σκιά τις ετέρα παρακολουθούσα ò του Κωμικού κακοήθης 
Πανταλέων προύφαινεν εαυτόν. 

85 Ούτω περιεργαζομένοις τόν τε καρπόν τά τε περικάρπια τοϋ καλοΰ 
τούτου φυτού, τοΰ ρητού, παρείχε τινα σκέψιν ήμΐν και τό του έλέου 
διγενές· και 'τό έλεος' yàp καΐ 'ό έλεος' ουκ έξω παλαιάς χρήσεως, άλλα 
διφορεΤται ώς και 'τό έλεγχος' και 'ό έλεγχος' (τούτο δε και 'έλεγχείη' 
κατά τριγένειαν λέγεται), ώς και 'τό βλάβος', 'βλάβη' και "τό δίψος', 

90 'δίψα' και άλλα ομοίως πολλά· και ταΰτα μέν επί βραχύ τι σπουδαία 
τοις θέλουσιν, έφαίνετο δέ ήμΐν σπουδαιότερον και ομοιόν τι τή ζωή ό 
ελεος επί τε άνθρώπων (ζωοΰσι γάρ τινας οίον εκλείποντας τοις δεινοΐς 
οΐ έλεοΰντες) και επί θεού δέ, ουπερ όργή μέν έν τ ω θυμω, ζωή δέ έν 
τ ω έτεροίω θελήματι, τ ω παρά τήν όργήν όργής γοϋν και ολέθρου ό 

95 κατακλυσμός, ζωής δέ και άγαθου θελήματος ό μετά ταΰτα ελεος· ήρχετο 
εις θεωρίαν ήμΐν και ότι ελεος ην ό τόν ούρανόν κλίνας και τόν σωτήρα 
ήμΐν εκείθεν καταγαγών έλεήσας γάρ τήν ήμών άπώλειαν ήλθεν έπι-
κουρήσων. Συνεωρώμεν και ότι, εάν εΐδός τι έλέου και τό 'μή έπιβάλης 
τήν χείρα έπί τό παιδάριον', ού μόνον κολάζων ό θεός ώς κριτής έλεεΐ, 

5 άλλα καί δοκιμάζων δοκιμαζομένω γάρ τ ω πατριάρχη 'Αβραάμ μή έπι-
βαλεΐν τήν χείρα τ ω παιδίω έπιπεφώνηται· έπί πάσιν έλέγομεν, ότι τήν 
εΰχήν ταύτην τό 'Κύριε έλέησον' καί πάς τις οϊδε καί ουδείς έπίσταται, 
τό μέν δια τό της έννοιας εύπερίληπτον καί έν έπιτόμω λεΐον καί εύσύν-
οπτον καί εύτροχον καί σαφές, τό δ' ότι καί ή θεία κυριότης καί τό μέγα 

10 έλεος αύτής καί τό πλήθος δέ, άλλως ειπείν, του ελέους άδιεξίτητα, όθεν 
καί άγνωστα, ώς μή έχειν άκριβώς αΰτά τινα έπίστασθαι· εί δέ έν πολυ-
λογίαις μή έστι σώζεσθαι, ιδού ένταΟθα βραχυλογία οΰκέτι κατά τήν 
Λακωνικήν, άλλ' ής ουδέν ούτε πολυνούστερον καί περιεκτικώτερον ούτε 
άνυστικώτερον τούτο καί βαρβάροις εύλάλητον καί παισί ψελλίζουσιν 

15 εύδιάρθρωτον εις έκφώνησιν τούτο στοιχεΐον εύχών, πρόχειρον άγαθόν, 

80 Max. Conf. ambig. (M 91 c. 1332b) 81 ad vocem cf. Hermog. inv. 3,9; Eust. opuse, 
p. 1,47 82 -προβληματιζόμενον: cf. Eust. opuse, p. 141,45 et saepius cf. Hermog. 
stat. 2 (p. 41 sq. Rabe) 83 Athen. 14,616a ( = Theognet. fr. 2 Kock) 87 cf. Eust. 
ad II. 432,17 et al. 88 cf. Eust. ad Od. 1911,50 89 cf. Dion. Thr. adv. p. 141,22 
Schneider et al. 90 cf. Eust. ad Od. 1410,17 et al. 96 cf. 2 Regn. 22,10; Ps. 17,10; 
143,5 3 Gen. 22,12 12 Plat. Prot. 343b et al. 15 εύδιάρ3ρωτον: cf. p. 63, lin. 
67 

82 in marg. cod.: περί τούτου φησίν 'Ερμογένης ό τής ρητορικής ποιητής 86 sq. ad 
hune metaplasmum cf. Kukules, Θεσσ. Εύστ. γραμμ. 30 sq. 
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φάρμακον σωτηρίας εΰττόριστον, άγριαινόντων παθών κοίμισμα. Δαυίδ 
κατεπάδων δαιμονώντος τοΰ Σαούλ τοιούτον άυ τι ύπέψαλλε· τοΟτο 
πάσιν έπιφωνεΐται κακοΐς καί αύτά οί'χεται· παναλ9ές κατά ψυχικών 
τραυμάτων τούτο νοσήλιον τούτο δέησις άττεριλάλητος μεν, άπαν δε 

20 καταπραττομένη καλόν τοΰτο τους βραχυλόγους όσιους εσωσε· ταύτης 
της ευχής καρπός καί τελώνης σωζόμενος· τό yàp "ίλα3Γ συγγενές τι 
λαλεί τω 'ελέησον'. Πολύν ό Φαρισαΐος φλοΐσβον έξέβρασε τοΰ τελώνου 
κατερευγόμενος, άλλά μικρός οιον ούτος προβλής, ή βραχυλογία της 
ευχής, μέγα εκείνο κΰμα άπόεργεν, ειπείν τό άδόμενον· ή ευχή αύτη 

25 ακουστή γινομένη θεώ καί τότε τήν Αίγυπτον έξεκένωσε τών Ισραη-
λιτών καί ημάς δε τους νέους Ισραήλ τών αμαρτιών άπάγει, εις ας ή 
Αίγυπτος εκλαμβάνεται' ληστής δια ταύτης τήν σωτηρίαν ήρπασε- φιλεΐ 
γάρ καί εκείνου τό 'μνήσ3ητι' γειτνιάζειν αύτη- εις τι γαρ άλλο καί 
μνησ3είη άν 3εός εκείνου; || ή πάντως ού προς κρίσιν έπι άνομίαις άρ-

30 χαίαις, άλλά εις ελεον, δν ώς έξ άπόπτου περιωπής του σταυρού έκβοών 
ήτήσατο' ό τής εύχής ταύτης λόγος παντός κατεπάδει νοσήματος, δίκης 
άπάσης αύτός έστιν οίον μείλιγμα, κολάσεως ύφαίρεσις, άκος 3υμοΰ· ού-
τος καί φονώσαν ψυχή υ μαλ3άσσει καί έκ3ηλύνει προς ήμερότητα· άν-
ετά3η σπά3η, μάχαιρα έπέλασε κρέατι, ou φαγεΐν έφίεται· ένετά3η τό-

35 ξον, ώς καί βέλος έ3έλειν έκπέμπειν δόρυ ώς επί σκοπόν ί3ύνεται δρα-
στικώτερον· άλλά πρόκλησις έλέου καί άναβλη3έντα πάντα ήργηκε· 
τοΰτο τό λόγιον πτερόν ώσπερ εστί τοις άνωφορεΤσ3αι πρός 3εόν 3έ-
λουσιν τοΰτο μεταρσιοΐ τόν εύχόμενον καί άναγωγόν ώς είς ούρανόν 
γίνεται- τούτω χρησάμενοι ζωογόνω προσφ3έγματι όσοι κατά τοΰ 'Άι-

40 δου ήνδρίσαντο, νεκρούς ήγειραν και εστί τοΰτο καί κατά 3ανάτου 
έκνίκημα- καί τι γάρ άλλο εικός έπιλέγειν τόν έπι ζωοποιΐα εύχόμενον; ή 
πάντως, ει μή αύτό έκεΐνο, περί ou νΰν ήμΐν ό λόγος, άλλά γοΰν τά 
ισοδύναμα- πάσης εύχής τοΰτο οίον μισγάγκεια, εντευξις άπασα εν-
ταύθα συλλείβεται· ίκέσιος άπας έν τούτω συγκλείεται· διό καί ώσπερ 

45 αύτοφυώς τω τοιούτω χαίρουσιν άπαντες καί πάσα γλώσσα μεταλα-
βοΰσα, ώς αύτή φράζειν οίδε τό νόημα, έπικουρίαν θείαν πλουτεΐ δι' 
αύτής· άρτυμα τοΰτο τοΰ δέεσ3αι· τοΰτο καί άρχή και κατάντημα εϊτουν 
άνάλυσις εύχών άπασών 'Κύριε ελέησον'· ταύτόν ούτω ειπείν καί 'Κύριε 
σύμπλευσον, συνόδευσον, συγγεώργησον, κοίμισον άνέμους, φ3οράς έρ-

50 γάτας, έξέγειρον τούς σφζοντας· παντός', όλως ειπείν, 'έργου συνεπιλα-

16 κοίμισμα: cf. Hesych. s .v . κώμα 17 1 Regn. 16 ,14sqq. 18 cf. Nie. ther. 
939 21 Le. 18,10 sqq. 23 cf. Aristoph. vesp. 1151 24 Od. 3,296 26 Ex. 
2,23 sqq. 28 Lc. 23,42 47 cf. Ps. 18,7 49 Mt. 8,23 sqq.; Mc. 4,35 sqq.; Lc. 
8 ,22sqq . cf. Lc. 13,27 

29 ή cod. 41 ή cod. 
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βοΰ'· άπασαν εις θεόν επιρρίπτει ελπίδα ό ούτω ευχόμενος- ήδη και θαύ-
ματι περιπεσόντες έν πολλοίς εις τοΟτο τό επιφώνημα ήκομεν ούτω κα-
λόν έστι πολυμέριστον καί γέμει τούτου πάσα γλώσσα, προ αυτής δέ 
και ψυχή· ήλικιώτις ήμΐν ή ευχή αύτη βοηθός· συναύξεται y à p και ταϊς 

55 ήλικίαις συμπρόεισι καί γίνεται νηπίοις μεν γάλα, στερεά δέ τοις τελειο-
τέροις τροφή και κατά τό μάννα πολυειδής· καί οι μεν τελεώτεροι την 
έν αΰτώ θεολογίαν καί λοιπήν σεμνότητα σκοποΰνται, ώς φθάσαντες 
ένεφήναμεν, οΐ δέ τά γε εις νόησιν νηπιωδέστεροι τ ω προφαινομένω μόνω 
άρκούμενοι τά εις ήθος ρυθμίζονται- τό τής ευχής ταύτης άγαθόν τοις 

60 πάσι τά πάντα θεού έπινεύοντος γίνεται, τοις γεωργουσι καρπός, τοις 
περί θάλασσαν πόρος, οδηγία τοις στελλομένοις άπόδημα, νίκη τοις περί 
πολέμους, ευεξία τοις καχέκταις, τοις δηλητηριαζομένοις άλεξιφάρμακον, 
τό όλον ειπείν, παντός κακοΟ παραμύθιον αύτη κατάγει μέν σώφρονας 
ύετούς, παύει δέ, δσοι τ ώ ραγδαίω ύβρίζουσιν πνεύματα τά μέν σκεδά-

65 ζει, έάν άσυντελές καταπνέοοσιν, έτερα δέ πνέειν άνίησιν, υποστηρίζει 
σώματα, προκύπτει έμβαθύνουσα και εις ψυχής άγιασμόν παντός κήδε-
ται κόσμου, πάντων γενών, πασών ήλικιών, τέχναις άπάσαις έπιστατεΐν 
προκαλείται και πείθει θεόν άπάγει τών ματαίων αποτελεσμάτων, αφ-
ορίζει τοϋ τών άστέρων όρμοΰ και τής εκείθεν έπινοουμένης ειμαρμένης 

70 άφίστησι και θεώ πάντας προσάγει, ώς τής εκείθεν ροπής αύτούς έχε-
σθαι· ή γάρ ού ψυχικόν τι πάθος ό έλεος· πώς ούν τινι ó τοιούτος έκ τών 
άψύχων άν έρχοιτο; ούκ άλογος ό εύεργετών, εϊπερ άρετή μέν καί τό ευ 
ποιεΐν, ανθρώπου δέ άρετής ορθός λόγος έπιστατεΐ- πώς άν ουν εύεργε-
τοΐεν τά μή τοιαύτα; εΐ δέ καί λόγου τις αύτοΐς τολμωη μεταδιδόναι, ώς 

75 άν ούτως έν έκείνοις και ό έλεος καί τό εύεργετεΐν σώζοιντο, ούαί τής 
άλογίας τ ώ λέγοντι· ούκ έστιν ήναγκασμένα τά καθ' ημάς· ού πέπρωταί 
τι* ού κατακέκλωσται· ούκ εις άτροπον στρέφονται, άλλά σού, ώ κύριε, 
και μόνου έξήρτηνται· και έστι σοι δυνατόν μετατρέπειν και ώσπερ συν-
τιθέναι ούτω καί άναλύειν αύτά· ούκούν σοι προσδραμών ó σωφρονών 

80 αΐτήσεται, ' ώ κύριε, έλέησον'. δούλα καί ταύτα σά, ότι καί τά σύμ-
παντα - ούκουν έκ τών δούλων άστέρων θηράσεταί τις τό δι' εύχής, άλλά 
σύ αύτόν, ώ πάντων κύριε, έλέησον- ώ ύμεΐς, οϊ παρά τοιούτων έξευρί-
σκειν θέλετε, ά βεβούλησθε, τόν μέν πλουτοδότην δεσπότην κατανωτιζό-
μενοι, έπί δέ τους πένητας παντός άγαθου δούλους άφορώντες καί τρέ-

85 χοντες· ό κύριος έλεεϊ, ó δέ ύπό τόν κύριον πας εκείνου άν ορθά φρονών 

51 spectat ad Ps. 54,23 53 ιτολυμέριστον: cf. Schol. Opp. hai. 4,409 55 Hebr. 
5,12 et al. 59 1 Cor. 9,22 76 ού ττέττρωταί — άτροττον: ad Moiras alludit 

69 όρμοΰ: ad accentuiti v. Eust. ad Od. 1788,46; 1967,29 72 in marg. cod.: όποιος 
'Αριστοτέλης ζωον εμψυχον λέγων τόν ο(ύρσνόν) (cf. Arist. De cael. 85 a, 29) 
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καί μόνου δέοιτο' τό των εύχώυ κεφάλαιον τοΟτο 3ήρας φιμούν δύναται 
και αυτοί μεν άνοίγουσι στόμα εις τό <ραγεΐν, κύριος δε ελεών εις λιχμα-
σμόν μετάγει τό άνοιγμα καί ώς εις οΐόν τι φίλημα, σβέννυσι και πυρ 
κολαστήριον τό τε εκεί τό αίώνιον καί τό ένταυθοϊ τό πρόσκαιρον, φ δή 

90 τάχα συντακτέον καί τό εκ των νόσων, πάντως δέ καί τό εξ ούρανοϋ, 
ήδη δέ καί, όπερ προφήτην κατά γαστρός κήτους έφλεγε ποτε· ποταμών 
II άκαθέκτους ϊστησιν ορμάς καί ή άλλην τρέπεσ3αι υπέρ γης αναγκάζει 
ή ώς εις χώνην υποδοχής διϊστά χασμασ3αι αύτοΐς τήν γήν ή καί 
άποξηραίνει τέλεον ου ράβδος μόνη καί πνεύμα νότου βιαίου πύργοις 

95 τοις έξ υδάτων άμφετείχιζε τον Ίσραηλιτικόν λαόν τήν Έρυ3ράν διαβαί-
νοντας, άλλ' ό σοφός δημαγωγός ουκ αν ουδέ τής φωνής ταύτης άπέ-
σχετο· άμα δέ τό προφητικόν στόμα έπνεε τήν εύχήν ταύτην καί τό ύδωρ 
εις εύπαγές άνεστοιβάζετο καί ό λαός διέβαινε· κλείς αύτη ού μόνον άνοί-
γουσα ουρανούς, άλλα καί μήτρας άγονους γυναικών άξίων ουρανίου 

5 διαγωγής- καί ταύτης καρπός οΐ εκείθεν προερχόμενοι, καί μαρτυρεί τω 
λόγω καί ό πάμμεγας Σαμουήλ, δν ή τοΰ ονόματος μετάληψις 3εαίτητον 
παριστά δηλοϋσα είναι αύτόν έργον εύχής· τό 3εοπει3ές τούτο ρητόν 
και δικαιοσύνης εστίν ύποτύπωσις, ότι κα'ι κα3' εαυτών κατηγορία τις 
τών αύτό λαλούντων ώς έν πρωτολογία καί άμαρτιών άνακάλυψις καί 

10 πάσης άρετής άπόρρησις· τοιαύτα γάρ τινα έοικε λέγειν ό τό 'Κύριε έλέη-
σον' άναφωνών 'ούδέν μεν μοι περίεστιν, ώ κύριε, άγα3όν, ει δέ καί 
δοκοίην άρετάν, άλλα καί αύτό ούδέν τι τοιούτον έστιν, οιον καί έξαρκεΐν 
σωζειν με· εί δέ καί δικαιοσύνην περιποιούμαι, άλλά πάσα τοιαύτη έν 
έμοί ώσεί καί ράκος άποκαθημένης λογίζεται παραβαλλομένη προς έν-

15 3εον άρετής τελειότητα'· τί δέ άλλά έλεώ; καί τί ccv τών ούτω φαυλο-
τάτων άντιδοίην τω μεγίστω 3εω, παρ' ου λαβών σχοίην αν, εί βου-
λοίμην, έξ έπιμέτρου καί τά υπέρ τόδε τό πάν, ός γε τά πολλά καί έξ 
άρπαγμάτων καί λοιπών άδικημάτων άφοσιοΰμαι τόν έλεον; άλλά 
νήστις βρωμάτων εις μακρόν διατελώ, άλλ' ιδού βέβρωται συκοφαντη-

20 3είς ό άδελφός και τό στόμα πέπλησταί μοι τών έκείνου σαρκών κατα-
κοπτομένου ταΐς διαβολαΐς· ή γλώσσα εύχεται τήν συνήθη άναπολοΰσα 
καί ώς οίον κατά ρούν τω άπροσκόπω τών ρημάτων φέρεται, άλλ' ό 
νοΰς, όπη τύχη, ρέμβεται· κλίνεται τό γόνυ, άλλά τό φρόνημα τής σαρ-
κός τετανόν μένει καί άτενές ϊσταται· άύπνία περί έμέ, άλλά τό έν πρα-

25 κτέοις νηφάλιον άπεστι καί έπινυστάζω, οίς έδει έπαγρυπνεΐν φίλου 
παραθήκην έχων ούκ άπεστέρηκα· τίς δέ μοι χάρις τοΰ άλλοτρίου, ότι 

86 cf. Deut. 25,4 88 Greg. Naz. or. 40,36 et al. 90 ep. ad Diogn. 10,7 sq. Le. 
17,29 91 Ion. 2,1 sqq. 95 Ex. 14,15 sqq. 2 Ex. 14,15 3 Mt. 16,19 6 
l R e g n . 1,1 sqq. 7 los. ant. lud. 5,346 (5,10,3) 8 Prov. 18,17 11 cf. lob 
31,21 15 Is. 64,5 17 cf. Sext. Emp. Pyrrh. hyp. 2,47 et al. 22 Diogenian. 5,82; 
cf. et Eust. ad II. 891,10 et saepius 
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τ ώ δεσπότη άποκαθίσταται; ήλέησα όρφανόν, άλλά βραχυτάτω τινί 
τοΟ κατ' έμέ βίου τμήματι, τάχα δε και εΰξαίμην ετερόν τινα εις χεϊράς μοι 
παραπεσεΐν, ou πολύς ό περιουσιασμός, ώς αν έκεΐθεν eïç πολλαπλούν 

30 άντισηκώσαιμι τον τοΟ όρφανοΟ ελεον φκτειρα χήραν, άλλα δέδοικα, 
μή δια τό άνθρωπάρεσκον τ ώ δούλω μου προσηνέχθην έλευθεριώτερον, 
άλλ' ίνα μή και έμπικραινόμενος εκείνος κακόν τι έττί τοις έμοΐς βουλεύση-
ταΓ έφιλοφρονησάμην ξενοδόχου δίκην τόν τταριόντα, και ήν μοι ό τρό-
πος εμπορία, ϊνα, εϊ που τύχοι οδός δι' αύτοΰ, των ίσων ξενίων τύχοιμι· 

35 δια δή ταΰτα και τοιαύτα ουδέν μοι των καλών καλώς πέπρακται· οΰ-
κοΰν ουδέ δικαιούμαι· έλέησον ουν με, κύριε· οΐκτειρον δήλον, ότι διά σέ 
καί τόν έν σοί ελεον où γαρ δήπουθεν διά τι έμόν αγαθόν. 

"Εως ένταϋθα ήμΤν συνεπεράν3η τα του λόγου καί άφήκαμεν τόν συλ-
λαλουντα σκέπτεσθαι, εί μή πόριμόν τι χρήμα "Ελλην άνήρ καί στωμύ-

40 λον καί πολύτροπον γράφειν τε καί λέγειν, εΐ παιδείας έφ' όποσονοΟν 
γεύσεται· ιδού γαρ εφαμεν ημείς τό μηδέν δντες έν άνδράσι γεγευμένοις 
λόγου· εσχομέν τι προσευπορήσαι ώδε και έκεΐ έκδραμόντες επί λόγου 
άπεστενωμένου καί άπλατους ή καί ώς έπί δένδρου άμφιλαφοΰς πή μέν 
τ ω πρέμνω καί τοις κλάδοις έπιβαλόντες, πή δέ καί τάς παραφυάδας έν 

45 λόγω θέμενοι καί άλλως δέ ειπείν ώς έπί φυτού τίνος ευγενούς où μόνον 
τόν καρπόν, άλλά καί τόν φλοιόν καί τά λοιπά περιεργασάμενοι, καί 
προσεπείπομεν τ ώ εις όμιλίαν ούτως έλθεΐν λαχόντι, ότι σοφός αυτός 
εντεύθεν λαβών άφορμάς έσται σοφώτερος καί τ ω ΐερω έκείνω άνδρί, δν 
τοις του λόγου προθύροις προγράψαντες έπεστήσαμεν, έφ' οίς έκεΐνος 

50 ειπεν, έπιψηφιείται άλήθειαν άλλά γάρ οΐόν γε πουστιν ανθρώπου 
γλώσσα, τό παροιμιαζόμενον ήμεΐς μέν γάρ ούτως έπεχειρήσαμεν, δεή-
σαν δέ καί έκφήναι τόν λόγον πολλοίς καί τό σχέδιον εις καθαρόν ένεγκεΐν 
καί φωτί δούναι, ΰπελάλησέ τις τών τής άκροάσεως καί τόν πάμμεγαν 
καί όντως ύπέρτιμον έν σοφοΐς, ου ψελλά μέν τά τής γλώττης, τά δέ τής 

55 φιλοσοφίας διάτορα καί βροντόφωνα, εις τό αυτό ρητόν καθεΐναι τους 
λόγους· καί ή πραγματεία προήχθη καί ήμεϊς άκροασάμενοι ένεκαλυψά-
μεθα και νύκτερον μέν ζόφον έλογισάμεθα τά καθ' ή μας προς ήλιον εκεί-
νον άνέφελον έν λόγοις έκλάμποντα· ότι δέ ούκ ήν έξαπαλεΐψαι τό καθά-

5 3 — 5 4 τόν . . . ύττέρτιμον . . . ou ψελλά κτλ.: ad M . Psellum alludit 

3 0 Lib. or. 6 2 , 6 3 47 Prov. 9 ,9 5 0 proverbium deest ap. Leutsch-Schneidewin 

4 8 ΐερεΐ cod. : correxi 
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π α ξ γραφέν οΰδέ άναλαβεΐν τ ό ή δ η εκλαληθέν, τ ό μέν ήμέτερον άφήκαμεν 
60 φέρεσδαι, δ π η τύχο ι , τοις δέ άκροαταΐς έφήκαμεν έννοεΐσθαι καί εκείθεν 

μάλ ισ τα τ ό της Ε λ λ ά δ ο ς γλώσσης βαθύ καί τ ό έν γραφαΐς πορ ιστ ικόν 
καί πολύγνωμον καί εκ παντός τ ρ ό π ο υ πολύφωνον. 
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ς 
Τ ο υ α ύ τ ο ϋ λ ό γ ο ς εις τ ο ν ά γ ι ώ τ α τ ο ν καί ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ ό ν π α -

τ ρ ι ά ρ χ η ν κυρ Μ ι χ α ή λ τ ο ν τ ο ΰ ' Α γ χ ι ά λ ο υ ά ν α γ ν ω σ 3 ε ί ς κ α τ ά 
τ η ν μνήμην τ ο υ δ ι κ α ί ο υ Λ α ζ ά ρ ο υ , κ α 3 ' ην à v a y ι ν ώ σ κ ε ι ν έ 3 ο ς 

5 τ ο ι ς ρ ή τ ο ρ σ ι ν έν τ ω π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ω . 

Ε'ίπερ τινί τών απάντων μεγίστου έπιβεβληκότι πράγμασιν έπήλ3εν 
έν άπόρω περιειλήφθαι, τοϋτο κάμοί μάλιστα επί τοις άνά χείρα μεγα-
λείο^ συμπέπτωκε· μέγιστα μέν γαρ τά παρόντα καί ή επιβολή του 
πράγματος μεγαλεΐον πάν ϋπερπέπαικεν, έμοί δε άλλα έπαπορεΐσ3αι 

10 έπεισιν έν στενώ πάντη χρόνου συγκεκλεισμένω καί ουκ ένδαψιλευομένω 
τά ιτρός σκέψιν τήν δέουσαν ή νήα μέν άγα3ήν συμπήξασθαι και λαμ-
πράν οίκίαν δείμασ3αι καί εσθήτος καλόν τι χρήμα ύφαναι καί άγώνα 
τών μεγίστων κα3υποδΰναι χρόνον κείμενον έχει τόν έπιβάλλοντα, εί δέ 
τις έ3έλει γενναΐον λόγον συν3εϊναι καί ίερώ τοιούτω συνεδρίω έπι-

15 πρεπώς έχοντα οΰ νομιστέον κάνταϋ3α καιρόν, ον ε'ίπη αν χρήναι ό τά 
τοιαύτα πεπαιδευμένος; οΐμαί γε δοτέον μάλιστα τ ω τοιούτω χρόνον où 
τόν τυχόντα, όσος δέ αν έχη συμμετρεΐσ3αι τ ω μεγαλείω τής ύπο3έσεως. 
Άλλ' έμοί βραχυήμερα τά τής σκέψεως καί τοσαΰτα, ών έσω μόλις αν 
τις εαυτόν καί συμπείσειε τοιούτω κατατολμήσαι πράγματι καί πρός 

20 άγώνα τηλικοΰτον έπαποδύσασ3αι. Εί'ην αν ουν προσήκων έσω κεΐσ3αι 
γνώμης, εί προς λόγον τοΰ καιρού φ3έγξομαι καί συμμετρήσω τ ω χρόνω 
τήν όφειλήν καί νυν μέν τάχα τευξαίμην άν του συνεγνώσ3αι (εΰγνωμον 
γάρ μοι τό άκροατήριον), άλλ' όπηνίκα τινάς ήλιους μετρήσας ές τό 
3έατρόν ποτε τούτο καταβαίην αύ3ις τό πολυάρι3μον, έν ω σοφία παν-

25 τοία καί 3εοΰ χάρις έπαναπέπαυται, είτα δέ του άγώνος έσω γενόμενος 
καί τοΰ κατ' άξίαν έξω πεσών άποστηριχ3είην, άλλά τότε δή μα3εΐν 
έχοιμι πάντως έν ού καλώ τόν καιρόν άρτι μεμψάμενος οία τών πραγ-
μάτων αυτών τή σφετέρα μεγαλειότητι άνεφίκτων δντων παντάπασιν, 
καν ό καιρός έκκέχυται προς δαψίλειαν φαίην γάρ αν 3αρρούντως, ώς 

30 ούδ' άν ε'ί τις εις όλους ένιαυτούς εαυτόν έπιδώσει || τ ω σκέμματι τοις τοΰ 
μεγίστου ήμών άρχιποίμενος έγκωμίοις έπιβαλών, έπαξίως άν ειπείν εύ-

13 κα3υποδϋναι: cf. Eustr. in Aristot. E N p. 3 7 2 , 2 7 Heylbut et Eust. opuse, p. 2 9 1 , 2 7 

11 in marg. cod. ad passum: σημείου τό σχήμα 
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ροήση καί ες τό ττάν περιελ3εΐν έξισχύση καί, κα3ά τις εφη, πάντα διίξε-
σ3αι· καί ε'ίην αν αυτός τό γε τοιούτον έν καλλίονι, εάν έγώ μεν τό του 
χρόνου σχεδόν προϊσχόμενος ώσεί τι κρησφύγετον ύποδύωμαι τόν και-

35 ρόν καί ούτω διαφυγγάνω τόν βάλλοντα τω3ασμοΐς, ó δέ γε σκεψάμενος 
μεν χρόνια, εκττεσών δέ καί οϋτω τοΰ προς άξίαν ουκ έχη περικαλύπτε-
σ3αι, άλλα πολλοστός ήκειν των της ττανηγύρεως ταύτης μεγαλείων 
πάντη ττάντως άττελέγχηται. Άλλα ταΰτα μεν όπως έσται, καιρός έτερος 
παραστήσεται, τό δέ γε παρόν δεδόσ3ω μοι συγγνώμη μετριολογοϋντι 

40 καί ουκ έμπλατυνομένω τοις ούτω μεγίστοις κατορθώμασιν της έν3έου 
κορυφής των ιεραρχών καί αϊ φύσεως ϋττερδεν 3ειότερον βαίνουσιν άλλ' 
έπείπερ ήδη συνέγνωσμαι καί, όπερ έ3έλοντί μοι ετύγχανε, λαβών έχω 
πρός της πανσόφου λογάδος των άκροατών, δοκώ μοι τα μέν άλλα έπι-
δραμειν, γενέσθαι δέ συμμέτρως τών όσα καί μόνα πρός τό καίριον 

45 άφορα, μάλλον μέν ουν, όπόσα αν περιλαβείν ήμΐν έγγένηται (τί γάρ 
τών του 3ειοτάτου ήμών άρχιποίμενος άγα3ών ουκ άν ειπείν εΐη καί-
ριον;), ύπερτε3είσ3ω μοι- τό γένος, ότι τε φ3άσαντες έτεροι πρό ήμών 
ίκανώς αυτό τοις σεμνολογήμασιν έδεξιώσαντο καί ότι κατάλογον άλλον 
τούτον ήρωϊκόν ουκ έν εύκαίρω έχομεν τί3εσ3αι· έκεΐνο δέ μοι έντα03α 

50 καί μόνον τω λόγω έπιτμητέον έπελευστικώτερον, ώς ότι σοι τά του 
γένους, πατριαρχών άγιώτατε καί σοφώτατε, έξ έώας ήμΐν άνασχόντα 
την έφαν διόλου φαΟσιν ού ψεύδονται, άλλά διά πάσης άγα3ουργίας 
έλ3όντα φαιδρόν έκλάμπουσι· καί μοι ταΰτα λέγοντι κύκλος τε συγκλή-
του βασίλειος καί ζώνης στρατιωτικής όσον άπόλεκτον, παρ' οις οι του 

55 σοΰ γένους, έωσφόρα παμφαίνουσι· πάρεσό μοι καί αυτός, μακαριστέ 
άρχιερεΰ, δν καί ó έμός ούτος καί μέγας άρχιεράρχης 3εΐον έαυτώ τά 
πρός γένους καί 3ειότατον έν άρχιερεϋσιν οιδε καί τών άλλων δέ ούδείς 
άπάντων έστίν, όστις ού τοιούτον οιδεν. 

ΤΩ τοίνυν έν μακαριότητι καταπαύσας τά τήδε, 3ειότατε άρχιερεΰ, δν 
60 ή διά σέ μακαριστή 'Αγχιάλη ού μακρός έξ ou χρόνος προεδρεύοντα 

εΐληχε, πάρεσό μοι τω λόγω καί αύτός καί φωνήν ρήξον άνω3εν, έν3α 
3εω τώ ύψίστω έγγίζων έποπτεύεις τά κα3' ή μας, καί τήν του σοΰ 

62a τούτου γένους λαμπρότητα μαρτυράμενος συλλήπτωρ τούδε του 
λόγου γίνου μοι· άλλά τούτο μέν ιδού μοι γέγονε, καί τά της σής 
μαρτυρίας τοις τοΰ 3αυμαστοΰ συλλόγου τούτου έν3έμενος στόμα-

32 II. 9,61; 19,186 39 μετριολογοϋντ ι : ad vocem cf. Eust. ad O d . 1689,50 50 
έπελευστικώτερον: cf. Eust. ad II. 7 ,32 

41 ai: scil. κορυφαί 56 ά ρ χ ι ε ρ ά ρ χ ω ν cod.: ά ρ χ ι ε ρ α ρ χ ώ ν scrib.? 60 'Αγχιάλη: cf. 
inscript ionem orat ionis 
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80 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

65 σιν λαλείς δι' αυτών στιλπνός αυτός έντε3εΐσ3αι λυχνίτης οία στεφάνω 
τιμίω τω μακαριστώ γένει τούδε του μάκαρος· 3εάτρισον δή σου καί τα 
της πάλαι προρρήσεως· έκβόησον τήν όμφήν έκείνην την έξ υψίστων 
ένηχη3εΐσάν σοι· δεΐξον, ώς άρα και αυτός εχεις έπαλη3εΰον σεαυτώ 
κατά τόν Σαμουήλ εκείνον τον διορατικώτατον τό του βλέποντος όμμα· 

70 (προεώρακας yàp καί αυτός καί προέφης τά νυν όρώμενα·) μικρός μεν 
ην έτι τήν ήλικίαν ην δτε βλέπων τόν νουν έν ίεράρχαις καί πατριάρχαις 
τήν άρετήν ύπερύψηλον, ένοπτριζόμενος δέ αύτω τά νυν μεγαλεία του 
πνεύματος καί προβλεπτικώς φαντασιούμενος εκ της τότε ταύτα δή τά 
τελειότατα. Εΐ δέ που τό της σης ιεραρχίας άγιοπρεπές διό τό τοΰ 

75 φρονήματος μέτριον οϋ 3έλει δημοσιεύσειν άρτι τω λόγω τήν πρόρ-
ρησιν, αλλά τοΰτο μεν ήδη καί γέγονε καί έν γράμμασιν κείται προς 
μαρτύριον άπαράγραπτον, άπερ άχρι καί ές ημάς φέρεται και τοις 
άπάντων περιφέρεται στόμασιν συ δέ άλλά και άλλον έχεις άρχιερέα 
μέγιστον επί τοις αύτοΐς έν3εάζοντα, ος έναγχος μέν που της μεγίστης 

80 ταύτης των εκκλησιών προκα3ήμενος, σήμερον δέ τω μεγάλω καί 
πρώτω || άρχιερεΐ συμπαριστάμενός σοι νοερώς τά αυτά περί των αυτών 
έξελάλησεν έφ3η γαρ και αυτός προειπών τοΰτο δή τό βλεπόμενον καί 
ούτως εις σύμφωνον ήκετε άμφω και τά της προρρήσεως ϋμΐν ού διέπε-
σεν. Άλλ' εις οίον έξηνέχ3ην ύπό της έν τώ λέγειν 3ερμότητος λα3ών 

85 έμαυτόν καί της προ3έσεως έκλα3όμενος· τοιαύτα μέν σοι τά τοϋ γένους, 
έπιδραμόντι φάναι, τά δέ της έκ παίδων άγωγής καί όσα ές μείρακα καί 
νεανίαν έπέπρακτο, άλλ' ένταϋ3α έχρήν τόν καλόν Ξενοφώντα παρεϊναι 
ή ει' τις κατ' έκεΐνον άλλος δεινός ειπείν πρός γλυκύτητα καί δεξιός έκ3έ-
σ3αι μακαριστήν παιδεύσεως ά γ ω γ ή ν έμοί δέ κάνταϋ3α τούτο μόνον εί-

90 πεΐν έπιδρομάδην αρκέσει, ώς άρα τω βλεπομένω μεγίστω τέλει παρεοι-
κότα καί τά προτέλεια μεγάλα καί 3εΐα μεγίστου καί 3ειοτάτου προτρέ-
χοντος, κα3άπερ εΐ καί μεγάλου καί 3είου τεμένους όμοια καταβλη3είη 
προτεμενίσματα- έλευ3έριος άγωγή· άναγωγή προς τό τέλειον ου πολύ-
πονος· συντονία πρός μά3ησιν· άπάσης χρηστομα3είας συνάσκησις· έμ-

95 βρί3εια ψυχής, οϊα ήλικίας ύπερανίστασ3αι· στα3ηρότης φρενών τό 
νεοτήσιον άν3ος ύπεκτρέχουσα καί πολιά βα3εία πρέπουσα' μα3η-
μάτων άντίληψις εύστοχος όξύ τε δραττομένη τοΰ 3εωρήματος καί τοΰ 
λοιπού έμπεφυκυϊα καί άναπόπλυτον της ψυχής τήν μά3ησιν φέρουσα 
έναπομένουσαν ές τό διηνεκές· ούτε γάρ άπαλότητα μνήμης ώς οίον εϊ-

65 cf. Ps.-Plat. Eryx. 400d; Strab. 17,3,11; cf. et Eust. in Dion. Perieg. 327 69 cf. 
1 Regn. 3,7 sqq. 77 cf. Theod. Stud. ep. 186,12 f. 88 cf. Diog. Laert. 2,57 

70 μικρόν cod. 74 post τά τελειότατα fort, est προείρηκας (cf. lin. 75 τήν πρόρρησιν) 
addendum 3 άναττόττλυτον: cf. Eust. opuse, p. 326,89 
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5 πεΐν άπεπλύνετο ούτε άντιτυπούση σκληρότητι έξεκρούετο, άλλ' ήν σοι 
τό κράμα φύσει 3ειότατον καί κατά την άρίστην έπιτυχώς έχον με-
σότητα καί ήν ουκ αν είχε τις εν έτέρω ειπείν και ήν ίδεΐν τότε τους σους 
διδασκάλους επί σοι πάθεσι πολυειδέσι παλαίοντας, ύποστελλομένους, 
αγωνιώντας, χαίροντας· εΤδεν αυτούς αιδώς, εΐ τάττοιτο νεανίας μα3η-

10 τευόμενος παρ' αύτοΐς τον μεν μα3ητήν ύπερεκτρέχων, διδασκάλου δε 
πρέπων ονόματι· έν3εν τοι καί ύπεστέλλοντο, εΐπερ κίνδυνος περισταίη 
αυτούς μεν τόν διδάσκαλον ψεύδεσ3αι, τον δε μυούμενον εις μυσταγωγόν 
αύτοΐς άντεγγράφεσ3αι· ήγωνίων άνασκάλλοντες τη διανοία, εΐ πού τι 
καινόν έφευρηκότες παράθοιντό σοι πρός νόησιν ουδέν yàp ήν, ο μή 

15 προαρπάζων ώς άρχαιομαθές έδόκεις προσίεσ3αι, ούτω διακείμενος, ώς 
εΐπερ ού προς μάθησιν είχες ένάγεσ3αι, άλλ' άνέτρεχες εις άνάμνησιν 
εχαιρον δέ όμως έν τούτοις εκείνοι ού μόνον τω τέλει, εάν τοιούτου κεκλή-
σονται διδάσκαλοι μα3ητοΰ, άλλά καί ότι μικρά πονείν αύτοϊς έπεγίνετο· 
άρχήν yàp αύτός έκεΤ3εν λαμβάνων ού τό μέσον μόνον είχες, άλλ' ήδη 

20 τό π α ν οΐδασι ταύτα ό περιεστηκώς τε λόγιος σύλλογος και ξύμπαν τό 
3εΐον τούτο συνέδριον, παρ' οΐς μυρίαι λόγων φιλότιμοι χάριτες, δσαι 
τε περί τήν κα3' ημάς αύλήν εχουσι καί τόν 3εϊον τούτον οίκον, ον ή 
του 3εοΰ σοφία έπήξατο, καί δσαι τάς της έξω σοφίας 3ύρας εκτρίβουσΐ' 
συνεπιμαρτύρεσ3έ μοι πάντως, ώ παρόντες, τοις λόγοις, οι μεν άκοαΐς 

25 παραδεδεγμένοι τήν τών πραγμάτων άλή3ειαν, οΐ δέ πλείους καί άπό 
πρωτομα3οϋς άκριβοΰς άναλεξάμενοι γνώσεως· τοιούτον αύτόν τότε τό 
3εΐον άνάκτορον, ó της τού 3εού σοφίας οίκος, παραλαβών λόγοις κα-
τοκώχιμου, άρεταΐς βρί3οντα καί δλοις καλοϊς άπασι πλη3ύοντα ούκ 
έμέτρει καιρούς εις άξίας άνάβασιν, άλλ' εύ3ύς άνήγεν άναβα3μούς ύψη-

30 λούς άλλοτε άλλους προβιβάζων || άπό δόξης εις δόξαν, εις όσον ήν 
άνάλογον καί γυμνάζων 3ειότερον εις ούρανίου ύψους άνάβασιν δι' ών 
άναβάσεων έργων τε τοις άρίστοις έξέλαμπε και λόγων τοις καλλίστοις 
ένέπρεπε, τά μεν έκκλησιάζων, τά δ' έν βασιλείοις διάγων καί άμφοΐν εις 
κόσμον γινόμενος, καί πολύχρηστον καλόν έγκείμενος άπασιν, έως (άλλ' 

35 ώ πόσα παρατρέχων ó λόγος ούκ έχει τί μηχανήσεται προς έπίδειξιν) 
τη ιερά συγκλήτω φέρων αύτόν χρόνος ού μακρός ενέγραψε· καί τό έν-
τεύ3εν ούκέτ' εκείνος ήν μόνον ό πάλαι, άλλά πολυπλασιάσας τό της 
άρετής καί γνώσεως φως ώς έξ ούρανοΰ τίνος τού της άξίας ύψους ήλιώ-
δες έπύρσευσε παιδεύων, σοφίζων, καταρτίζων εις ή3ος, άκονών εις λό-

6 Clem. Alex. paed. 2,2 10 ύιτερεκτρέχων cf. Cyr. Alex, in loh. 1,9 16 Plat. Phaed. 
72c; 92d 21 Eust. Macremb. 5,16; Nicet. Eugen. 3,219 23 τηξ εξω σοφίας: locus 
communis 37 Orig. mart. 47 (p. 43,16 Koetschau) 

13 άυασκάλλοντες: cf. Poll. 2,83 ( = Plat. Com. fr. 148 Kock), ubi forma tradita mutanda 
non est 28 κατακώχιμον cod. 
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40 γους, πάντα διευ3ετών, έξ ών αν τις ευ στοχασάμενος συμβάλει, ώς έσται 
ποτέ καιρός, δτε ό ταύτα ποιών των της εκκλησίας πάντων θρεμμάτων 
προστήσεται. Ταύτης σου της διδασκαλικής αγωγής ή κα3' ημάς έμ-
πέπλησται σύμπασα καί σου της σοφίας πάντες άπώναντο· και ούπω 
λέγω τήν ϋπατον ουκ εστι τοίνυν, οΰκουν εστίν ουδείς των δσοι λόγου 

45 μετειληχότες εϊσίν, έξ ότου τάς πνευματικός έκείνας υψώσεις <άνέβης>, δν 
έστιν ειπείν, ώς άρα μη τών σών δλως έν λόγοις χαρίτων μετέσχηκεν η 
γαρ άν ούδ' αν εχοι 3ύειν ταΐς τοιαύταις, ó φασιν, χάρισιν, εΐ μη ύπό σοι 
καθηγητή ταύτας έσχήκει, ό μέν καί τό όλον μα3ητευσάμενος και παρά 
σοι δαιτυμόνι τήν πάσαν σοφίαν διαμασησάμενος, ό δε καί άλλως φοιτή-

50 σας ή όμιλήσας ή όμιλοΰντι περιτυχών, πάντες δε όμως ποικίλως μετα-
λαχόντες. 

"Ω πλούτου σοφίας άπλετου· ώ βά3ους γνώσεως, έξερευνήσαι μέν 
δεινής τα έν βά3ει του πνεύματος, έρεύνη δέ ύποπεσείν ούχ οϊας τε· ώ 
νούς καί γεννάν άχρόνως είδώς τά τών νοημάτων σπουδαιότατα καί τό 

55 χρόνω μελετη3έν υπ ' άλλοις πρώταις έπαφαΐς συναρπάζειν δυνάμενος· 
ώ λόγος, όποιον άν άποτέκοι τοιούτος ουράνιος νοΰς, λόγος κατά ποτα-
μόν μέν προχεόμενος, έπιτυχώς δέ πάντη κατά πρώτας έχων έπιβολάς 
καί ούτε προσ3ήκην έπιδεχόμενος ούτε πάσχων άφαίρεσιν, δς δη τής 
άλη3οΰς τελειότητος όρος έστίν. Ούκ ήν σοι χρόνος του νοήσαι, άλλ' ώς 

60 αστραπής τάχος άχρόνως έπέβαλλες τοις νοήμασιν οΰκ ή ν σοι χρόνον 
τρΐψαι τω λόγω, άλλά τή τοΰ νοός όξυκινησία συνεκτρέχοντα καί τά έν 
λόγω είχες κυήματα· ή ν δτε κάγώ έν υπογραφεϋσί ποτε τυγχάνων καί 
τής τάξεως τών έν τοις ίεροίς τούτοις άρχείοις ύπογραμματέων τελών 
έργον διεχειρισάμην ύπό σοι πρωτουργώ του λαλεΐν καί μοι τό έργον 

65 έκεϊνο έτι μικρού καί προ όφ3αλμών καί τάς στοιχειακός εκείνου περιστά-
σεις άκριβώς έχω πάσας προ τής ψυχής· έκέλευσε μέν γάρ ó μέγας έκεϊνος 
άρχιερεύς ó καί τήν κλήσιν άποστολικός καί τήν άρετήν ισαπόστολος, 
καί τό κέλευσμα κατά χειρός τίνος οΰκ ένδικου, φροντιστήριον δέ ιερόν 
τό τήν σήν έπικουρίαν τότε προσκαλεσάμενον και ό καιρός βραχύ τι 

70 παρήλλαττε τό μετόπωρον εφ' οίς δέ τω φροντιστηρίω τό τής μερίμνης, 

67 άττοστολικός: i. e. Lucas Chrysoberges patriarcha 

47 Plut. mor. 141f; 769d 49 δαιτνμόνι: ad vim vocis cf. Od. 4,621 et Eust. ad Od. 
1512,2 65 στοιχειακάς: cf. Eust. ad II. 35,24 et al. 

40 e συμβαλεΐν corr. m. pr. 44 ad formam Οττατον cf. LSJ s. v. 45 ad substantivum 
0ψωσΐ5 cf. p. 85,57 σνέβης inserui (cf. supra 11. 30—32) 46 ώς: postea m. pr. dubi-
tanter suprascripsit ôç 53 ώ cod. 
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άμπελώνων χρήμα καλόν και κτησείδιον άξιον λόγου, κείμενον μεν ου 
ττολυ άπό της μητρός ταύτης των πόλεων, χείρα δε δυνατήν έχον άντί-
μαχον ουκ εν δίκη μεταποιουμένην αΰτοΟ. 

Συ δέ ης, δν έδει τοΰ πράγματος άντισχέσ3αι και την πλεονέκτιν άπο-
75 κρούσασθαι χείρα χειρ! γραφούση δίκαια καί την εκ βραβείας νικώσαν 

τ ω δικαίω χειροτονήσαι, έμέ δέ κελευσ3έντα έχρήν ΰποδρηστεΰσαι τ ω 
γράμματι καί τόν της σης εύ3υτάτης κρίσεως έγχαράξαι κώδικι 
γνώμονα. Ό τ ι μεν ουν εύ3υβόλως τα της έν κρίσει διαίτης συνεπεράν3η 
σοι καί ώς πρός στά3μην δίκης αϋτίκα τα του πράγματος άπηυ3ύν3η-

80 σαν, ές τοσούτον μόνον λελέχθω μοί' || άλλ', όπηνίκα καί τα της δίκης 
εχρήν έν σώματι κεΐσ3αι βιβλίου, έγώ μέν έπιστήσας τόν νουν τ ω π ρ ά γ -
ματι καί κατ' έμαυτόν συνηγμένος την ά γ ω γ ή ν τοΰ λόγου συνείρειν ή3ε-
λον συννοούμενος, μέλλων, άναπεμπάζων, τα νοήματα τάττων, άπαν 
ποιών, όπερ αν πά3οι τις ύπό τοιούτω πανσόφω διαιτητή καί ακροατή 

85 τα τής γραφής μετιών καί ούτω μέν έγώ τότε, όταν γαρ καί άλλως 
λαβυριν3ώδη τά τής του λόγου μεταχειρίσεως· άλλ' έπειδάν αυτός ϊδοις, 
όπως έν άγωνία τά κατ' έμέ καί έσω λαβυρίνθου γενόμενος άναλύειν ουκ 
ευμαρώς έχω καί έπαναστρέφειν, κα3ά π ο υ λόγος φέρει τόν Θησέα έκεΐ-
νον, άλλ' ó τής χειραγωγίας μοι μίτος έστί δυσανέλικτος, τότε δη τόν 

90 λόγον άναλαβών καί εις βραχύ τι συννοίας εαυτόν δια3έμενος προβάλλη 
μέν την καταρχήν του λόγου 3αυμασίαν οϊαν, είτα των εξής γενόμενος 
καί ώς άπό τίνος βιβλίου άναλεγόμενος ή καί οίον ειπείν άστραπηβολών 
συνεχείς έπηφίεις τάς των νοημάτων φανότητας. Κάγώ μέν έπέτεινον 
την χείρα προς τήν γραφήν, εις όσον ταχύτατα, ούκ ένσημαινόμενος τά 

95 στοιχεία κα3' εκαστον ούδ' , ώς άν τις άναστοιβάση προς μετρίαν 
πύκνωσιν, άλλ' εις όσον σημεία βραχέα φυλάττεσ3αι τής έν ε3ει γραφής· 
κάγώ μέν ούτως έποίουν έπιτρέχων σπουδαιότατα καί συμβόλοις τισί 
γραμμικής άλλοκότου καί δυστεκμάρτου τά πολλά ση μαινόμενος, καίτοι 
ούδέ πάνυ τι άγεννώς εΤχον έγώ τότε τής των χειρών εις τό γράφειν 

5 ώκύτητος, άλλ' εί καί, περιττόν ειπείν, οι τής δεξιάς έμοί δάκτυλοι κούφα 

93 ad passum cf. P. Wirth, Wie lange kannten die Byzantiner die griechische Tachygraphie? 
Archiv f. Diplomatile, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde 39 (1993) 2 6 9 - 2 7 1 

76 ΰποδρηστεΰσαι cf. Nie. Chon. hist. p. 328,10 v. Dieten et al. 89 cf. Schol. II. 
18,590; Schol. Od. 11,322; Apollod. epit. 1,7 sqq. et al. 92 άστραττηβολών: cf. Eust. 
Macremb. 3,2; Eust. ad II. 1060, 44 et saepius 93 Phld. Po. 2,45 Hausrath 95 
άναστοιβάση: cf. Eust. opuse, p. 310,29; Nie. Chon. hist. p. 71,50 v. Dieten et saepius 

74 rjs: ad formam cf. Psaltes p. 240 94 ταχύτατα: 'error' Atticistae? sed cf. LSJ s. v. 
(C, II, 1) 
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προϊόντες τ ω της γραφής έπετάννυντο κώδικι, συ δέ άλλά έμβρι3έστερον 
εντεινόμενος και κατά λόγον άγχινοίας έλλόγου έν άσκέπτω χρόνω τοΰ 
ακριβούς γενόμενος όλον ήμϊν έπωχέτευες λόγου ρύακα, καί οϋχ' οίον 
όχετόν ή ποίησις λέγει, ος οΤδε φ3άνειν και τον άγοντα, όποια δέ ó 

10 Ξάν3ος έπήγειρε τ ω της Θέτιδος, πλην όσον έκεϊ μεν ποσίν εκείνος ó 
οχετός έπεβούλευεν, ένταΰ3α δέ τό του λόγου ρεύμα χείρας έποίει πονεΐν, 
καί τέλος, έπείπερ αυτός άπέκαμον καί οϋτε την χείρα συντείνειν εΐχον 
ούτε τον είρμόν του λόγου στέγειν έν τη ψυχή, μειδιάματι συ τον λόγον 
κεράσας έστησας τους καταρράκτας του όμβρου καί την του λόγου 

15 πλημμύραν έπέσχες· καί ούτω καταστάντες ημείς έν έαυτοΐς έγνωμεν, 
όπερ ουδέ πρίν ήν ήμΐν άγνοεϊν. Καί τοϋτο μέν τοιούτον, καί ούτω καί 
ημείς ούδέν των άλλων ελαττον εχομεν τήν σήν έν λόγοις έπεγνωκότες 
εύροιαν. 'Αλλά τούτο μέν εισάπαξ τότε τό πρώτον, ήν δέ άρα έμοί εκείνο 
τό πράγμα ώς έν προοιμίοις λόγου μακρού ή καί ώς στιγμής άμέρεια 

20 γραμμής άπεράντου προάρχουσα· ό γαρ χρόνος ό έπιών τό 3αΰμά μοι 
τούτο μυριοπλασίως έπηύξησεν ώδευε μέν γάρ ποτε, ώ 3εΐον 
άκροατήριον, δια πολλών πνευματικών άξιών ό έμός ούτος άρχιποίμην 
καί τιμή έτέρα τή ετέρα τούτον διεδίδου προπέμπουσα καί έκ μεγάλου 
έπί μείζον άνάγουσα, ήγαγε δέ καί εις τήν ούτω καί λαλουμένην καί 

25 όντως ουσαν έκδίκησιν τήν τών άδικουμένων, είτε καταφυγήν βούλοιτό 
τις ειπείν ε'ίτε καί άντιληπτικήν άγκυραν είτε καί λιμένα εύορμον, καί 
ταύτης προεδρεύσας, εις όσον ήν κύρος τ ω πνεύματι, είτα δή μετανέστη 
και τής ύπερέκεινα γέγονε τάξεως καλέσαντος αυ3ις τού πνεύματος καί 
ύπέρ έκείνην αυ3ις ετέρας καί au ύψηλοτέρας άλλης, έως καί ταΐς 3είαις 

30 άγγελιαφορίαις || προεχειρίσ3η διακονεΐν, άγγελος τών εκκλησιαστικών 
χρηματίσας τ ω έν3έω βασιλεΐ ό όντως ΐσάγγελος- ένταύ3α δέ βα3μού 
καταστάντι προσεπιγίνεταί τι 3αυμάσιον· τά πρώτα μέν γάρ ού πάνυ 
τι 3αμά εις βασιλείους ή3ελε παραγγέλλειν αύλάς, ότι μηδέ άρπάζειν, 
άπερ αύτω έταμιεύετο προς τού πνεύματος· 'ούπω γάρ ήκει ή ώρα μου', 

35 έλάλει μετά τοΰ σωτήρος 3εοΰ καί αυτός· τότε δέ άλλά άναγκαίως συχνά 
προσωτάτω τοΰ έν3έου βασιλέως ώπτάνετο διχό3εν έχων τήν έντυχίαν 
άπαρακάλυπτον διά τε τό πρώην έπιφανές καί διά τό τής 3είας άγγελια-

10 Θέτιδοξ: i . e . Achilli , filio Thetidis 

8 Aristot. an. post. 8 9 b 1 0 9 Pind. Ol . 5 , 29 ; Eur. Or. 809 ; Iph. A. 7 6 7 II. 
2 1 , 2 6 2 10 cf. II. 21 ,1 sqq. 14 cf. Strab. 14 ,1 ,21 2 6 O d . 4 , 3 5 8 et al. II. 
2 1 , 2 3 ; Hesiod. scut. 207 34 Ioh. 2 ,4 

7 έντινάμενο; cod.: postea corr. m. pr. 2 4 καί λαλουμένην e καλουμένην corr. m. pr. 
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φορίας διακόνημα· εντεύθεν ό ττρώην ιερός τόπος εκείνος ó τοΰ δικαιοΰν 
τους ούκ ένδικα πάσχοντας μαθών, οία και όσα δεδύνηται καί ώς ίσχυ-

40 ροτέραν αύτω την των έπιδεών άντίληψιν ό της θείας ψήφου δεδώρηται, 
μετακαλείται εις την αύτοΰ προεδρίαν δεύτερον και απολαμβάνει ούχ' 
οίον φθάσας προέπεμψεν, άλλ' έτι κρείττονα, ΰττατον έν σοφία, την 
άρετήν υπέρτατον, τον υπέρ τοΰ καλού ζήλον διαπυρώτατον, ίκανόν 
τήν χείρα κατά των άνταιρόντων άδικον χεϊρα, τα μεν τη της δίκης 

45 μαχαίρα και τη του νόμου πανοπλία φραγνύμενον, τά δέ και τη εκ τοΰ 
μεγίστου καί θειοτάτου ήμών βασιλέως συναντιλήψει· καί γαρ ή εκείνου 
χειρ, το τοΰ Δαυίδ φάναι, συναντελαμβάνετο· καί γαρ ό βραχίων κατ-
ίσχυε, καί ούκ ήν λαλήσαί τι τούτον τηνικαϋτα καί, τοΰτο δη τό τοΰ ίεροϋ 
γράμματος, έν τι ρήμα έκ πάντων των λόγων αύτοΰ πεσεΐν επί τήν γ ή ν 

50 παρήν δέ καί τότε βλέποντι, λέγειν κατ' άλλην γραφήν ΐεράν καί αύτήν, 
ώς άρα Μωσής μέν έλάλει, ό θείος έκδικητής, θεός δέ ήκροάτο καί συν-
επλήρου, ό έν βασιλεΰσι θειότατος· τί δή, ώ παρόντες, κατά τό παρόν, 
εί τότε τηλικοΰτος ήν τοϊς δεομένοις έπίκουρος καί τήν άδικίαν τιθέμενος 
ύπερόριον, οίος άρτι, ότε θεός ήμΐν αυτόν έμπαρέσχε μυριοπλάσιον άγα-

55 θόν ήπερ τά πρότερον; 

Άλλα τοΰτο μέν ούτω πεπορίσθω μοι, έγώ δέ καί πάνυ τότε θαυμά-
σας έσχον, όπως αί των άξιων ύψώσεις αύτόν άνταπεδίδουν άλλήλαις 
κατά τινα τιμής άνθελιγμόν προάγουσαί τε καί έπανάγουσαι· ή μέν γάρ 
εις έτέραν ύψηλοτέραν άνέπεμπε φθάσασα, ή δ' αύθις άπήγεν έπί τά 

60 πρότερα ού κατάγουσα τής τιμής, άλλ' έπί πλέον άνάγουσα καί άντιδι-
δοΰσα τη προτέρα μείζον ουπερ ελαβε καί άποκαθιστώσα ού μόνον, 
όπερ έσχεν, άλλά καί τό ύπέρτιμον καί γάρ τοι καί ή τής δίκης παρώνυ-
μος άξια προπεμψαμένη αύτόν έκ πρώην άπλοΰ διπλοΰν έπανέλαβε καί 
ούτω κοσμηθεΐσα τω διπλω τής άξίας τό έντεΰθεν σχοινίον αύτή τής 

65 τιμής εντριτον έπλέξατο· καί ήν τό πλέγμα φιλόσοφος ύπατεία, θείων 
άγγελιών ύποφήτευμα καί τό λαμπρόν βήμα τής έκδικήσεως, οτε καί 
κατά τής άδικίας πολεμιστής άπρόσμαχος ϊστατο' καί δι' άμφοΐν 
όπλισθείς τοΰ τε άλλως δυνατοΰ καί τής έκ βασιλέως παρρησίας τε καί 
ισχύος δίπαλτος, ö φασιν, κατά τής άδικίας έχώρει καί τοις ούκ εύθυδι-

70 κεΐν βουλομένοις ύπήντα μάχαιρα δίστομος. 

43 cf. Philo de somn. 2,67 46 Ps. 88,22 49 Mt. 10,29 51 Ex. 19,19 58 
άυδελιγμόν: cf. Plut. mor. 896c ( = Plac. Philosoph. 3,15,5 Diels) 69 Soph. Ai. 408; 
cf. et Eust. ad II. 674,13 70 Hebr. 4,12 

69 3η supra εύδικεΐν suppl. m. pr., quod lapsus e dictatu videtur (η pro u). 
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Τότε δή μάλιστα και αυτός έγνων, οίος ούτος ην εν τε λόγου κρα-
ταιότητι και τη των έργων όρ3ότητι, καί δπερ άπαξ ποτέ φ3άσας 
έσημηνάμην, τοΰτο τηνικαΟτα κάν μυρίοις έξέμα3ον καί τον γεωμέτρην 
άπό μιας ποτε 3αυμάσας γραμμής ευτυχώς έσχον ου διεκπεσών της όρ-

75 3ότητος· διεδείχ3η γάρ μοι έξ εκείνης καί έν τοις έξης τό του 3αύματος 
εύλογου, οτε καί ούκ ην, ο μη καί αύτός έκεΤ3εν καλόν προσεπεκτώμην εις 
λόγου διόρ3ωσιν, εις βίου ρυ3μόν, εις εΰ3υωρίαν φρονήματος, εις ομιλίας 
κατάστασιν καί μήποτε ò καταντλήσας με 3εός μυρίοις καλοΐς καί τοΰτο 
άγα3όν έμοί πεπραγμάτευτο· ούτω μοι || δοκώ - καί γάρ ό μεν χρόνος 

80 ήδη έκεΐ3εν αυτόν υπερύψωσε καί ή της εκκλησιαστικής συντάξεως κίνη-
σις του τής έκδικήσεως τόπου κα3ά τίνος κλίματος γής άπήγαγεν ήλιον, 
3εός δέ έπανήγαγεν έμοί τοϋτον κατά 3αυμαστήν τινα περιαγωγήν καί 
ΰπέρ κεφαλής έστησε μοι ζωογόνον φωσφόρον, ώς άν τής αύτοϋ καί 
αυτός άπολαύσοιμι 3άλψεως· καί μοι γέγονε τούτο, καί ϊκανόν χρόνον 

85 ύποφητεύσας αύτω καί τα μέγιστα ώφελη μένος έχω 3αρρεΐν, ώς ούκ άν 
οΰδ' αυτός τής υπ' αύτω μα3ητείας ε'ίην οΰ γνήσιος· άλλ' έπεί με παριών 
έκεΐ3εν άνείληπτο καί κάτω άφείς εις ούρανόν αυτόν άνήλ3ε, τό μέγα 
τοΰτο τής ιεραρχίας ϋψος, έντεΰ3εν μνησάμενός μου καί οίκτείρας, εί καί 
εις γήρας ούτω βα3ύ περί την του ζήν ταλαιπωρίαν πονοΰμαι καί έν 

90 κακοΐς τρίβομαι σηλαγγεύς παμφύρτου μεταμελείας γινόμενος καί ανα-
λαμβάνεται με καί τής έν Αΐγύπτω τύρβης άπαναστήσας (γή γάρ έκεΐνά 
μοι ευδαίμων Αιγύπτου έδόκει, προς ην έν καιρώ ποτε λιμοΰ κατέβην) 
κατ' έκεινα τά τής παλαιάς ιστορίας ανάγει τής έκεΐ3εν πλιν3είας έτι 
ζώντα - καί ούκ άφήκέ με ποτνιώμενον λέγειν 'συνανοίσετε τά οστά μου 

95 έντεϋ3εν', καί άποκατέστησέ με εις γήν ταύτην μακαριστή ν γάλα καί 
μέλι ρέουσαν, την έκατέρας των άξιών λαμπροτάτην καί γλυκυτάτην· 
où γάρ μίαν τήν σοφιστικήν δή ταύτην καί μόνην άφήκεν έχειν άνάβασιν, 
άλλά καί δευτέραν προσεπιδίδωσι, καλόν επί καλώ μοι προσ3είς καί 
ράβδω καί βακτηρία παρακαλέσας με, δύο ταύταις τιμαϊς ύπανεχούσαις 

5 μου τήν ού3ένειαν, εϊτ' ουν στηριγμοϊς βίου ΰπερείδουσί μοι τήν εις τό 
ζήν άσ3ένειαν καί δυσχεραίνοντι δι' άπειρίαν άλλου βιότου· ΰποσαίνει 
δέ, οιμαι, τοΰτο τήν σήν άγιότητα, πατριαρχών άγιώτατε (έκ σοΰ γάρ 
έχω πορισάμενος καί τουτί τό νόημα), έκσπά τής κερδαλέας πλιν3είας 
καί τής ρυπώσης τοΰ βίου τρυγός· δίδαξαι άσύμβατον είναι τ ώ κερδωω 

10 τόν λόγιον, ώς άν μή, κάν μή που ζώπυρόν τι λόγου ύποτυφόμενον εϊη 

93 E x . 2 ,8 94 E x . 1 ,14 9 5 Gen. 5 0 , 2 5 ; Ex . 13 ,19 2 E x . 3 ,8 et saepius 4 
cf. Z e n o b . 5 , 69 ; Eust. opuse, p. 3 0 8 , 5 6 5 Ps. 2 2 , 4 8 v. supra ad lin. 93 

9 0 in marg. cod.: ζήτει 9 2 έδόκει Αιγύπτου cod.: voces transponendas esse litteris β' 
et α' postea suprascriptis indicavit m. pr. 94 συνανοίγετε cod. : sed cf. Gen. 5 0 , 2 5 et 
Ex . 13,19 
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μοι, καταχωσθέν συρφετω πραγμάτων άφαντον γένηται· και νυν έστι 
μοι ψάλλειν σοι τό τοΰ Δαυΐδ, άγιώτατε, ώς άρα έν τή βουλή σου 
ώδήγησάς με και μετά δόξης προσελάβου με· άλλά ταύτα μεν ούτω με 
του λόγου παρασύροντα επί μικρόν παρετάθησαν (ου γάρ ήν ένταΰθά 

15 με λόγου γενόμενον μή ουκ άνακηρύξαι σου τό εις έμέ καλόν, ώς ò καιρός 
έπεμέτρησεν), έγώ δε των προτέρων γενόμενος 'πνεύμα θεοΰ έν σοι' άνα-
βοώ κατά τόν είπόντα και 'γρήγορσις και σύνεσις και σοφία περισσή', 
ήν και κατά τόν Σολομώντα ήτήσω και έλαβες, ου μην δέ άλλα καί έφ' 
ή πόλλ' έμόγησας, ήν και νυν παρεδρεύουσαν έχεις καί συνδιαφέρουσάν 

20 σοι τά της άρχής· άλλα Σολομώντι μέν δια τόν θρόνον ή σοφία δεδωρή-
σθαι δοκεΐ πρός θεού, ώς μή άν άλλως έχοντι κρίνειν τόν λαόν καί διευθε-
τείν τό άρχόμενον, σοι δέ διά τε τήν σοφίαν διά τε τήν άλλην σύμπασαν 
άρετήν ό θρόνος ούτος ό πάμμεγας où δώρον, άλλ' αθλον των έπ' αΰταΐς 
καμάτων καί πόνων σου δέδοται. 

25 Άλλ' ώ βίας πραγμάτων, ώ λόγου λιχνείας, ώ ψυχής προπετοΰς· 
θέλω θεωρεΐν κατά μόνας τω χρόνω προ του θρόνου τούτου τοϋ άρχιε-
ρατικοϋ, τό δέ μοι λίχνον τής θεωρίας οΰκ άφίστασθαι θέλει τοΰ νΰν, 
άλλ' έκεΐθεν ένταΰθα || φεύγει μεταχωροΟν καί συγχέει τά πράγματα· 
άλλά μενετέον, ώ λόγοι, μικρόν έτι καί τέως θεωρητέον τόν ϊεράρχην 

30 άνόπιν μικρόν τι του τής ιεραρχίας καλοϋ, είτα καταβατέον καί εις τά 
μετά ταύτα καλά· χρόνος έξ ότου συχνός ήδη και ό τής σοφίας ύπατος 
θρόνος άπρόσιτος ήν καί τό μυστικόν τής μαθήσεως έσβετο φώς· ου 
γάρ ήν άξία λόγου θρυαλλίς, υφ' ής τό τής γνώσεως άνιμώμενον έλαιον 
διαπυρσεύσει φως γνώσεως· άλλ' ό μέγας ούτος άναφθείς ούκ εις λύχνον, 

35 άλλ' εις πυρσόν αίθέριον άνεζωπύρησε τό ήδη σβεσθέν καί άναλάμψαι 
πεποίηκε καί έπί θρόνου δόξης άρθείς έδίδαξεν, ώς ου καταβάλλειν έχει 
ραον ό χρόνος καθάπαξ τό καλόν, άλλά, κάν ποτε πάθοι μαρασμόν, άλλ' 
είσαϋθις άνέθηλεν ήν δέ άρα καί τούτο του κρατίστου ήμών βασιλέως 
έκνίκημα, ώς άν ώσπερ τήν οΐκουμένην πάσαν, Δαυϊτικώς ειπείν, 

40 κατώρθωσεν, ούτω τήν σοφίαν άναστήση κειμένην ήδη καί τόν λόγον 
ήμΐυ έπαναγάγη λύσαντά που τό πτερόν ύπερόριον καί πάλαι μέν αύτό 
θέλων καί τή ψυχή έπιποθών, ούκ έχων δέ τελεσφορήσαι τό ποθούμε-
νον, πριν άν εύρήσει τόν ω άπέκειτο· ό δέ ήν ούτος ό νύν ύμνούμενος· 
καί νύν δι' αύτόν έγήγερται τό τού λόγου πεσόν και έμφανής γέγονεν ή 

45 σοφία καί ούκέτι κέκρυπται ούδέ κείται παράβυστος, άλλ' έν έξόδοις 
ύμνεΐται και έν πλατείαις παρρησιάζεται· όφειλέτις τοίνυν ή σοφία χρέους 

12 Ps. 72,24 16 Dan. 5,14 S' 17 Dan. 1. c. 18 3 Regn. 3,5 sqq. 1911.2,690 
et saepius 39 έκνίκημα: cf. Greg. Naz. or. 40,43; Eust. opuse, p. 189,11 et saepi-
us Ps. 95,10 46 όφειλέτις: cf. Eur. Rhes. 965 
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διττοΰ· ενός μεν τω παμμεγίστω βασιλεΐ, δι' δν και ύφ' ου και δι' ου 
τό τοιούτον καλόν ήμΐν έξέλαμψεν, ετέρου δέ τουτωί τω ιταμμάκαρι, δς 
όργανον τη θεία κελεύσει γενόμενος τό καλόν απετέλεσε βούλημα εϋρω-

50 τιώσαν την φιλοσοφίαν καλλύνας και ρυπώσαν άνακαθάρας καί ώς 
ομοίωμα καλλωπίσας ναοϋ, οις φιλοσοφών τοις θείοις έπλεόνασε θεωρή-
μασιν, έν οίς θεός όσα και ναοΐς ένθεωρούμενος η ν εστίν ουν ειπείν διά 
τοΟτο προς σέ, των του θεού ποιμένων ύπέρτατον και σοφώτατον, ώς 
ούτε προ σου τοιούτος άνέβη προς τον της σοφίας θρόνον τον υπατον 

55 (τίς γάρ φειδώ των ποτέ τισι δοκούντων μεγάλων, ένθα προ των άλλων 
πάντων θετέον εστί την άλή9ειαν;) ούτε μετά σέ τοιούτος έτερος εσεται· 
ούκοΰν καί έφ' ίκανόν οϊμαι ò θρόνος ούτος έστήξεται δυσανάβατος, έως 
αν τάχα που ό μακρός χρόνος τοιούτον μεν οΰκουν άντικρυς, έγγύς δέ 
που τοιούτον (άγαπητόν δέ καί τούτο) εύπορήση παρενεγκεΐν ην δέ 

60 δή σοι καί τούτο τό υπατον ΰψος των έσύστερον σύμβολον ουκ άνηκε 
γάρ ó έπ' ευεργεσία του παντός χρίσας σε θεός πάντα ποιών, έως τήν 
έπί πάσι προεδρίαν σοι δέδωκεν ην μέν δτε τοις τών πατριαρχικών 
άρχείων ϋπογραφεϋσιν έπιστήσας σε ώς λαμπρού σώματος πανυπέρ-
λαμπρον κεφαλήν, εΤτ' αύθις έν λεύίταις κορυφαΐον θέμενος, μετά δέ και 

65 τή φιλοσοφώ μοίρςχ έπιθείς κορυφήν καί πάσης έλλόγου τέχνης προ-
στησάμενος γνώμονα καί τήν άνυπόθετον τω πάντα εΐδότι σοφίαν χειρί-
σας σοι καί ούτω σε προαγαγών διά πάσης κορυφαίας τιμής και οιον 
αιθέριου θέμενος τότε δή καί ούράνιον έθετο φωστήρα ζώντα τ ω τής 
εκκλησίας ένθείς στερεώματι καί τω τής πατριαρχικής έγκαθιδρύσας σε 

70 θώκω μεγαλειότητος- δθεν ώς έξ άπόπτου κατά θεόν έπιβλέπων έπί 
πάντας ήμάς θεϊκώς έργάζη τά καθ' ήμάς, ευεργετών, πλουτοποιών, 
έπιρρωννύς είς τά κρείττονα, πάντων επέχων τών οίς οϋ δει προβαίνειν, 
πάντα πράττων, δι' ών άν θεοειδές τό άρχιερατικόν γνωρίζοιτο χά-
ρισμα. Άλλ' οράτε, ώ πάνσοφος ακροατών λογάς, όπως αύθις άπρίξ 

75 του άρχιποίμενος εχομαι καί ουκ έχω τούτου άπέχεσθαι, άλλα καί προς 
άλλοις Ι γινόμενος λόγοις καί χρόνοις έτέροις ένάγων τον λόγον, είτα δή 
άεί προς τά παρόντα κατασύρομαι· καί, ώς έοικεν, ούκ έστιν άλλως με 
τον λόγον μεταχειρίσασθαι- ού γάρ φέρω τών παρόντων άφέλκεσθαι, 
δμως δ' ουν άναγκαΐον. 

80 Άναθλιπτέον έτι μοι τον λόγον έπί τά πρότερα' όσα μέν δή τής σής 
άπώναντο σοφίας, άνθρωπε του θεού, οί περί λόγους ούτε άγνοεΐν ουδ-
είς έχει, καί ούδέ άριθμεΐν τους τοιούτους άρτι καιρός, ών πολλοί μέν 
περιεστώτες λογάδες έπί σοφία (άκούεις, όπως βομβούσι μετρούντες έαυ-

6 9 loh. VI Hier. ν. loh. D a m . M 94 c. 4 3 2 b 

5 2 καί ante SeÓ5 del. m. pr. 5 9 an εϋρήση scribendum? 
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τούς), ουκ ολίγοι δέ καί τό ιερόν τούτο κοσμοΟσι συνέδριον ιτάρεξ των 
85 όσοι τό άπόδημον στέλλονται καί όσους κήρες θανάτου έβησαν φέρου-

σαι· τούτων μεν ουν ούδ' αυτών ου μοι καιρός, όπερ έφθην ειπών, εκείνο 
δέ και λόγω δοτέον καί θαυμαστέον, καθά τω καιρώ επιβάλλει, δτι καί 
θεώ τήν γλώτταν κέχρηκας πυρός μένος πνέουσαν, όπηνίκα τό μέγα 
δογματικόν κεκίνητο ζήτημα, μάλλον μέν ουν γλώττα πυρός τη εκκλησία 

90 κατεπέμφθης εκείθεν, διαφωτίζουσα μέν τό της ζητήσεως έν όρθότητι 
στεγανόν, όσον δέ μή τοιούτον, καταναλίσκουσα, ώς είναι τάς σας τότε 
τοΰ λόγου βολάς πή μέν προόδους φωτός, πή δέ πΰρ καταναλίσκον, τό 
της γραφής, ή καί ώς άστραπάς τό τε φωσφόρον προβαλλομένας, τό τε 
πυρφόρον καί άμφω κατά καιρόν έλάλει σοι τότε τό στόμα τήν σοφίαν 

95 τήν θείαν, τήν όντως σοφίαν, ής ό έπτάστυλος οίκος ό τών χαρισμάτων 
τοΰ πνεύματος· καί ην μέν καλός ειπείν τότε καί τω όντι σοφός τα θεία 
καί ό μέγας έκεΐνος έν πατριάρχαις ό της ειρήνης τών εκκλησιαστικών 
ευαγγελιστής κατά τε τό της έπωνυμίας ι'σον κατά τε τό του έργου ταύ-
τόν. Άλλ' δπερ ό πάλαι λόγος επί τίνος τών έπί μεγαλουργία ΰμνου-

5 μένων άνεφώνησεν, ώς ούκ άνευ γε Θησέως, τοΰτο δή κάμοί καιριώτατον 
ενταύθα έξειπεΐν έκγενήσεται, ώς άρα πολύς μέν έκεΐνος τήν έν πνεύματι 
άνδρείαν καί ευ μάλα κατά τών σεισάντων τήν έκκλησίαν ένστάς ήνδρί-
σατο καί τρόπαιον λαμπρόν κατά τών άντιμάχων νοημάτων έστήσατο, 
άλλ' ούκ άνευ γε Θησέως τούτου, του σου δηλονότι συνασπισμού καί 

10 της έν λόγοις συνεπαρήξεως· ό μέν γάρ έστρατήγει γενναίως και προ-
κατήρχε της έν πνεύματι παρατάξεως, σύ δέ μετ' έκεϊνον πρωτοστατών 
βριθύς πρόμαχος τούς άντιμάχους κατέρριπτες· καί τοις μέν άλλοις εδει 
καιρού τότε προς νόησιν, καί άνθρωπίνως έπέβαλλον τω ζητήματι δια-
νοούμενοι τε καί άνελίττοντες, σύ δέ ώς αυτό δή τοΰτο νοΰς αύτόχρημα 

15 όλου τοΰ νοουμένου δραξάμενος είχες ένοειδώς έν άπλότητι· πολύ μέν ήν 
τό βάθος τοΰ πνευματικοΰ τότε ζητήματος καί ραον ούτε όρατόν ούτε 
περιληπτόν, σύ δέ καί ταχύ έπέβαλες καί κατεϊδες και λαβόμενος είχες 
ύφ' έν καί τοις άλλοις παρέθου εις άληθείας περίληψιν νηξάμενος κατά 
τοΰ βάθους τοΰ γραφικού κάκεΐθεν γυμνόν οστράκου τον της άληθοΰς 

20 θεολογίας άνελκύσας λαμπρόν παμφαίνοντα μάργαρον, δν τοΰ παντός 

3 ίσον: i. e. Lucas Chrysoberges patriarcha 

85 II. 2,834 et saepius 88 II. 6,182 et al. 92 Deut. 4,24; 9,3; Hebr. 12,19 5 
Plut. Thes. 29 et al. 19 Aeschyl. frg. 337 ( = Hesych. s. ν. οστράκων) 20 cf. Greg. 
Naz. or. 6,5; cf. et Mt. 13,45 sq. 

93 voces φωσφόρου necnon πυρφόρου prius inter se mutatas postea m. pr. suprascriptis 
litteris ß' et a ' transposuit 
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αν ό μεγαλέμπορος ττρίαιτο. "Ω των τότε διαλεκτικών λογισμών καί 
στροφών καί πλοκών, πρός άπερ μόνος αυτός άντετάττου γενναιότατα-

ώ τών διεξόδων, ας άμφιδεξίους έλίττων εις χιλίους έδίωκες ύπό 3εατή 
καί βραβευτή τω μεγίστω βασιλεϊ άντιλαμβανομένω τών σών εκδρομών 

25 καί συναντιλαμβανομένω σοι του νικά ν ττροΰκάθητο γάρ ου μόνον διαι-
τητής εις άλήθειαν καί εις δογμάτων άκρίβειαν, άλλα καί πρόμαχος αυ-
τός ΰπέρ της όρ3ότητος καί τών κατά του ψεύδους βολίδων τάς μεν 
αυτός εκείνος έπηφίει εύστοχώτατα της παρ' έαυτώ || πνευματικής φαρέ-
τρας άναλεγόμενος, τάς δέ καί σοι αΰτώ ένεδίδου- και τοίνυν συ συγκρο-

30 τούμενος έκατέρω3εν, οις τε είχες έκεΐ3εν όπλιζόμενος καί οις τε3ωρακισμέ-
νος άφ' εαυτού κατήλθες εις τό πνευματικόν μονομάχιον ουκ άνίεις κα-
ταρρίπτων τους άντιπίπτοντας υπό τώ μεγάλω καί σοφώ βασιλεϊ τής 
πνευματικής παρεμβολής έξάρχοντι καί συνΒηματίζοντι τό ύπέρ άλη-
3είας μάχιμον, μόνος αυτός πρώτα τών του εκκλησιαστικού πληρώματος 

35 τήν κατά τών άντιλαλούντων άντιμέτωπον μάχαιραν άράμενος, καί 
άκούων μεν μόνος είναι, άντιφωνών δέ, ώς "ου μόνος ειμί, έπεί καί ό 
πατήρ μετ' εμού έστι'· καί ην αληθώς οϋτω και ήσ3α οϋ συ μόνος, άλλά 
και ό παρά τοις ϊεροΐς εΰαγγελίοις πατήρ αυτός εκείνος ην μετά σου 
συλλαλών και συνδιαγνωμονών και υπό σοι τρανεστάτω στόματι δια-

40 σαφών, όπως άρα 'μείζων είναι τοΰ υίοϋ' δεδογμάτισται, τούτο δή τό 
τηνικαΰτα προβεβλημένον εις ζήτησιν. 

Άμέλει καί τα τής επί σοί δοκούσης τοις πολλοίς μονώσεως έπλη3ύ-
νετο καί εις πολύχουν εΰρύνετο· καί έπεί τω παμμεγίστω καί πανσόφω 
τά 3εΐα βασιλεϊ καί τω εν πατριάρχαις δέ μακαριστώ έκείνω, τοις ΰπέρ 

45 άλη3είας πρωταγωνισταΐς καί καταγωνισταΐς του ψεύδους καί τής του 
δόγματος άκριβείας έξετασταΐς, καί τρίτος αυτός συνίστασο συζητητής, 
καί τό άλη3ές ούτω έξέλαμπε καί Οπό τοιαύτη πνευματική σφενδόνη τό 
ψεύδος έβάλλετο καί παρά τοιούτοις τρισίν εις έν γενομένοις έν μέσω 
γέγονεν ό 3εός ώς επί τω αύτού συνηγμένοις ονόματι· προστίθεται καί 

50 τέταρτος τις καί πέμπτος έτερος καί έπ' αύτώ άλλος καί συχνοί έπί τού-
τοις και où μετρητοί έπ' έκείνοις καί πάντες έπ' αύτοίς· ούτω συγκροτεί-
ται συνασπισμός άρραγής κατά τοΰ ψεύδους 3εόλεκτος, καί συντρίβεται 

24 βασιλεϊ: se. imperatori Manueli I. 40 δεδογμάτισται: Grumel, Reg. n. 1065; 1975 

33 συν9ηματίζοντι: cf. Eust. ad II. 700,12 et al. 36 Ioh. 16,32 37 Ioh. 1. c. 39 
συνδιαγνωμονών cf. Eust. ad II. 341,7 45 καταγωνισταΐξ: cf. Iambi, v. Pyth. 
14,63 46 cf. 1 Cor. 1,20 et al. 48 Mt. 18,20 

35 μάχαιραν e μάχιμον corr. m. pr. 43 ττολύχουν e ττολύχρουν corr. m. pr. 
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μεν ώς έττί Γεδεών πάλαι τό τήυ φωσφόρον έσω πυκάζον άλή3ειαν 
όστρακον της υδρίας και λαμπρόν άπαι3ριάζει τό φως τό του δόγματος-

55 έγνωσάν σου τό τηνικαϋτα, πατριαρχών σοφώτατε, τό της σοφίας έμ-
πύριον, δσοις έμελε του σοφίζεσ3αι- πάντες yáp, οίς μέλον ην τα της 
άμφιστόμου διαλεκτικής, οι μεν μετά πρώτην πεΐραν οΰπω μηδ' άντι-
στάντες σοι κατά στόμα κατά τους δειλάνδρους των άντιπάλων ύπενό-
στουν αποκρουσμένοι, οί δέ καί άλλως έν χρω γενόμενοι και δράσαι τι 

60 γενναΐον δόξαντες, χανόντες όμως έν κενοΐς ώχοντο, τοσούτον κερδάναν-
τες της επί πλέον ένστάσεως, όσον ουκ άντιλεγομένην τήν μέλαιναν άπ-
ενέγκασ3αι- κατέστη μεν δη ούτω τά του πράγματος καί τά της ζάλης 
έστόρεστο καί ή έκκλησιαστική ναϋς (δότε μοι γαρ ούτω τροπολογήσαι 
τήν έκκλησίαν τοΰ 3εοΰ, τήν ίεράν κιβωτό ν) έν κα3εστώτι έμεινεν ΰπό 

65 κυβερνήταις δεξιοΤς, τω τε τήν του κόσμου οϊακιστικήν 3εό3εν άναδεδεγ-
μένω 3ειότατα ήμών αύτοκράτορι κάκείνω τω άγιωτάτω καί μακαριστώ 
άρχιποίμενι- έπεί δέ ούτω δοκούν 3εώ τω τά κα3' ήμάς εύδοκοϋντι 3άτε-
ρος τοΐν οίακοστρόφοιν έκείνοιν άναλαμβάνεται- εύ3ύς άναβράττεται 
κϋμά τι εν καί δεύτερον έπ' έκείνω πονηρω διογκούμενον πνεύματι καί 

70 ή3ελεν άπειλεΤν καταβαπτίσαι τήν κιβωτόν, ώς εϊπερ μή άμφιδέξιος ην 
ó λοιπός κυβερνήτης καί οίος άμφοΐν ενταύθα τών οίάκων έπιλαμβάνε-
σ3αι· ö δή καί πεποιηκώς ó 3ειότατος βασιλεύς καί έν άσφαλεϊ καταστή-
σας τήν ναΰν, ώς μή ναυτίαν πα3εΐν τους έμπλέοντας, έμελέτα τό λεΐπον 
άναπληρώσαι καί προσλαβέσ3αι τον 3ατέρου συνεπιληψόμενον οΐακος-

75 και ούτω μεν είχεν ό συνετώτατος βασιλεύς συννοίας τε καί μελέτης, 
έζήτει δέ καί άλλως ó 3ειότατος της έκκλησίας νυμφών τον κατά πνεύμα 
νυμφιον, ος ου μονον κυ 
λαπος στήσεται, άλλά 

/βερνήσεως πνεύματι κατά της έπεγειρομένης λαί-
καί τών λοιπών ιεροπρεπών πραγμάτων άν3-

έξεται- καί τοίνυν ήσαν πολλαί νύμφαι ψυχαί κα3αραί της παστάδος 
80 ταύτης έσω προκύπτειν έλπίδας τοις πολλοίς ύποτείνουσαι, ών τάς μέν 

τροφίμους ó μέγιστος ούτος της τοΰ 3εοΰ μεγάλης σοφίας ναός έ3αλά-
μευε, τάς δέ καί άλλο3εν ην τόν της έκκλησίας καλόν νυμφοστόλον έπιλε-
ξάμενον μεταπέμπεσ3αι· έν δέ ταύταις καί ή τοΰ μεγάλου τούτου φω-
στήρος ην ψυχή λαμπρόν τό της άγιότητος πυρσεύουσα φώς καί πο-

85 λύφωτον καί τοΰ μεγάλου πατρός τών φώτων έπάξιον ivSa μέν γάρ 

53 lud. 7 ,16sqq . 58 δειλάνδρους: cf. Hdn. Gr. 1,204 Lentz et al. 60 Suda s .v . 
λύκος εχανεν et al.; cf. et Soph. Ai. 971 61 cf. Aristot. top. 106 a25 63 Clem. ep. 
14 et al. 64 Didym. Trin. 2,14 (M 39 c. 696a) et al. 76 Cyr. Alex, in Ioh. 
2,1 79 Orig. fr. 45 in lob.; Cyr. Alex. fr. Cant. 2,6; Thdt. Cant, prooem. 2,17; Greg. 
Nyss. hom. 6 in Cant, et al. 82 Greg. Nyss. virg. 20 (p. 327,16 Jaeger) et al. 84 
Thdt. h. eccl. 4,27,1 et mult. al. 85 lac. 1,17 

56 εμελλε cod. 
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αύτη τό της καθαρότητος άνέλαμπε καλόν, δ και άγγελος αύτόν πε-
ποίηκεν ίσοστάσιον καί φερωνύμως ίσάγγελον και κατά τάς φρονίμους 
τοΰ ευαγγελίου παρθένους τοΰ νυμφώνος έσω παρήγεν, εκείθεν ή της 
ελεημοσύνης λιπαρά λαμπάς φαιδρόν άνεκαίετο, ό της πραότητος επί 

90 ταύταις λύχνος άνέλαμπεν, ή της συνέσεως φωσφορία μαρμαρυγάς ήφίει 
λαμπράς, τό της άτυφίας à y a S ò v έμάρμαιρεν άλλοθεν, ή της γνώσεως 
λαμπρότης άπήστραπτεν, ήν ή εν τοις του θεού νόμοις μελέτη καί ζωπυ-
ρεΐ και εις πυρσόν ύψηλόν αίρει, ούς λύχνον οΤδε καί Δαυίδ άνθρωπου 
κατευθύνοντας διαβήματα· τοιαύτα την ψυχήν ταύτην περιέλαμπε 

95 φώτα, ύφ' ών πανταχού γης έδαδούχει καί τούς ούκ άμβλυωπούντας 
κατέλαμπεν επί τούτοις ό νυμφών μεν ήνέωκτο ταΐς τοιαύταις νύμφαις 
ψυχαΐς, αί δέ παρήσαν έκάλει γαρ ό καιρός, καί ό νυμφοστόλος εΤχεν 
επιμελώς της επιλογής· ό δέ του θεού λαός τρανέστερον ένέβλεπεν, ό μέν 
ταύτην, ό δ' έκείνην έπιλέγδην θαυμάζων, ώς έκαστος παρίστατο, έν δέ 

5 κοινώ πάντες τήν τοΰ παμμάκαρος τούτου ήμών ψυχή ν άρχιποίμενος 
ϋπερεκθειάζοντες καί 'καλαί μέν πάσαι' λέγοντες, 'ψυχή δέ αύτη ύπέρκει-
ται καί ύπεραίρει πάσας', θείον τούτο φάσκοντες λόγιον τά δή της 
ψήφου ταύτης πολλώ προ τών άλλων έγνωματεύετο τ ω κρατίστω 
ήμών αύτοκράτορι, οιος έκεΐνος ορθότητα πραγμάτων συνιδεΐν άγχίνους 

10 καί τεκμήρασθαι ικανός καί βαλέσθαι εις νοΰν εύστοχώτατος· ούκούν, 
έπείπερ έδει τον νυμφώνα πεπλήσθαι, παρήσαν μέν πάσαι, θεός δέ προ-
καλείται τήν λαμπράν καί άγνοτάτην ταύτην ψυχήν, ό καθαρός νυμφίος, 
καί δια θεοΰ ό ένθεος βασιλεύς· καί ή μέν πρόεισιν έρυθήματι προλάμ-
πουσα καί τόν φίλιον προϊσχομένη του προσώπου χυμόν διά τό φύσει 

15 αϊδήμόν τε και σεμνόν, ai δέ πλησίον, ai λοιπαί κατόπιν μείνασαι συνεν-
νοεΐσθαι ειχον τό τοΰ Δαυίδ, ώς άρα καλώς τ ω βασιλεΐ οπίσω αύτη ς 
άπενεχθήσονται· γίνεται δή ούτω ταύτα καί ή ν όραν ενταύθα χαράν 
μεγίστην παντί τώ λαώ, καί δσην ούκ ήν έν άλλοις ίδείν, ύμνους πολυμι-
γεΐς εις θεόν, κρότους πολυειδεΐς, άλματα χαρμόσυνα, λόγους χαρι-

20 στηρίους, εύφημητηρίους, βασιλικούς, καί τούτους ού τούς συνήθεις καί 
μόνους ούδέ είσάπαξ ώρας λελαλη μένους κατά τό πάλαι ποτέ δσιον, άλλ' 
οι καί εις έθος τή εκκλησία νύν τέ εΐσι καί εΐσέπειτα γεγράψονται· μέλπον-
ται γάρ οί χαριστήριοι καί τά τής ήδονής εισέτι μένουσιν άπηχήματα 
καί μενοΰσιν εως καί εις αύτήν κόσμου συντέλειαν καί τις ποτέ τών έπι-

87 Mt. 25,1 sqq. 93 Ps. 36,23; cf. et Ps. 39,3 95 Caes. Naz. dial. 1; cf. et Ioh. 
Dam. hom. 1,13 cf. 1 Clem. 3,4 et mult. al. 4 Εττιλέγδην: cf. Eust. ad II. 955,8 et 
al. 6 Prov. 31,29 14 cf. Eust. ad II. 671,60 15 ad vim vocis συνεννοεΐσ·9αι: cf. 
Eust. ad II. 71,28 16 Ps. 44,15 23 Tat. orat. 13 

4 öS' cod. 
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25 γόνων έλ3ών εις τον τοΰ 3εο0 ττάμμεγαν τούτον ναόν και των τοιούτων 
εύφημητηρίων έν άκροάσει γενόμενος, οϊ πάνυ συχνοί καί ώς ειπείν 
ενδελεχείς περιηχοΰσι τό θείον τοϋτο άνάκτορον καί άπό παντός || ιερα-
τικού τάγματος τε και στόματος, πύ3οιτο μεν αν, ώς εικός, τον λόγον 
τοΰ πράγματος καί τους προστυχόντος έπανέροιτο, τί ποτε άρα ε3ους 

30 αίτιον τούτου, όπερ μή μα3ών αυτός έχει πάλαι κείμενον, άκούσεται δέ 
ó τοιούτος τότε, ώς ήν δτε άρχιερέως έδει τω μεγίστω τούτω της τοΰ 
3εοΰ σοφίας ναω καί ην εύκτόν πάση τη τοΰ 3εοΰ κληρονομιά ποιμένα 
έπιστήναι, όποΤος καί κατά τόν άποστολικόν χαρακτήρα πρέπη άν 
αύτη τω τε όσίω καί τω άμιγεΐ κακίας καί τη τοΰ νοός εΰ3ύτητι καί τη 

35 παντός κακοΰ άποχή, και σοφίας δέ σεμνύνοιτο χάριτι καί ή3ους ίλαρό-
τητι καί χρηστότητι, καί όλως, δς άν ούκ έχη τινός άπό πάντων των εις 
χρηστολογίαν λείπεσ3αι· λαμβάνει δή πέρας έκείνοις τά της ευχής καί 
προσβαίνει τω τής άρχιερωσύνης Οψει άν3ρωπος τοΰ 3εοΰ, έξ έώας μέν 
άναλάμψας, δτε τόν εις τό ζήν ύπερανέκυψε πρώτως ορίζοντα, έκεϊ3εν 

40 δέ άρ3είς εις την μεγίστην αυτήν των πόλεων κάνταΰ3α στήναι κατά 
τόν τής γραφής ήλιον κελευσ3είς, οΰ προς ώς τινα ουδέ πρός τίνος των 
κάτω κατ' έκεΐνον τόν αίσ3ητόν ήλιον, άλλ' έκ 3εοΰ ανω3εν καί έπί 
μακρόν, καί ποιήσας ούτω καί στηρίξας και φωτός 3είου τό έντεΰ3εν 
δίσκος γενόμενος καί όλην τήν 3είαν αίγλην είσοικισάμενος καί εν έαυτω 

45 σκηνώσαντα τόν 3εόν έσχηκώς, δτε καί ψάλλειν τις ειχε τό τοΰ Δαυίδ, 
ώς άρα ó ύψιστος έν έκείνω ήλίω ε3ετο τό σκήνωμα αύτοΰ. τοιοΰτος ουν 
έκεΐνος γεγονώς καί παντός καλοΰ μετασχών καί πάντα φέρων έν έαυτω, 
άπερ ήν έν ευχή, παντί τω τε κλήρω τω τε λαω άνάγεται καί είς ΐερ-
άρχην, και πάντες εΰ3ύς ώς ήδη τό πεπο3ημένον έχοντες έκρότουν, 

50 Ομνουν, εύφήμουν καί τό πράγμα παραμείναν έκεΐ3εν είς έ3ος έγγέ-
γραπται. 

Ούτω ποτέ τις έρεϊ προς τόν τοιαύτα πυν3ανόμενον· σοΰ δέ τό κλέος 
οΰποτ' όλεΐται, πατριαρχών άγιώτατε· καί οϋτω μέν ó πάνσοφος βασι-
λεύς, τό τής φρονήσεως καταγώγιον, ή τής άγχινοίας οϊκησις, τους 

55 σωστικούς έκκλησιαστικούς άνά χεΐρά σοι τί3ησιν οϊακας, τά τε άλλα 
σοφώτατα προμη3ευσάμενος καί, κα3άπερ άν ε'ίη πρέπον 3εοκινήτω 
ψυχή, καί νόμον δέ τοΰτον σκεψάμενος κυβερνήσεως δεΐν είναι, τόν έπι-

33 Ign. Trail, prooem.; cf. et loh. Chrys. hom. 25,2 in 2 Cor. 37 Rom. 16,18 38 
3 Regn. 12,22; 1 Tim. 6,11 et al. 40 los. 10,12 sqq. 44 cf. Basil, h. myst. 
52 Ioh. 1,14 46 Ps. 18,5 52 Theogn. 867; cf. Sol. 3,1 56 Sophr. Hier. or. 
2,18 

41 où Trpós, ώς τινά cod. 
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στατήσοντα οϊαξιν ένιδρώσαι τά πρώτα τοις τοΰ πλοίου καμάτοις και 
τους άνεμους δια3ρήσαι καί πρωρέα γενέσ3αι καί ταλλα πάντα προμα-

60 3εΐν, δι' ών αν έν καιρώ κινδύνου σωζοιτο ναΰς- και σέ τοιούτον είναι 
συλλογισάμενος μάλιστα, δς χθές που καί πρό βραχέος μετά τους κυ-
βερνώντας θερμότατα καί ούδ' άνευ ίδρώτων προεκτρεχόντων τών 
άλλων, ει' που πνεΰμά τι ϋπεναντίον πνευσεΐται, προεβλέπου πόρρω3εν, 
καί τους υφάλους προεσκέπτου πρώρα3ε προορώμενος, καί διά ταΰτα, 

65 ναι δέ καί διά την έξ άπάσης αρετής έν σοί συγκρότησιν, δση τε περί 
πραξιν έν3εον καί όση περί θεωρίαυ άγχί3εον, την πνευματικήν οίακι-
στικήν εγχειρίζει σοι, ην μεταχειρισάμενος υπερ3εν πάσης ζάλης τό κυ-
ματούμενον σκάφος έτήρησας· ήσαν γάρ έτι κύματά τινα καί μετά την 
άντιπνόων εκείνων άνεμων πτώσιν αίρόμενα, όποια τά έν 3αλάσση 

70 κωφά· δσοις μεν γάρ ην ποτε τό λαλεΐν άχρι του συζητεΐν τά τοΰ δόγμα-
τος καί 3έλειν την τοΰ άληδοΰς άνεύρεσιν, τοις δη τοιούτοις ραον τά της 
άντιληψίας έλώφησαν καί συμφωνίαν άσαντες χείλος έν καί καρδία μία 
γεγόνασιν καί τ ω άκρογωνιαίω συνδεδεμένοι εις μίαν οίκοδομήν πνευμα-
τικήν συνηρμολογή3ησαν καί μενοΰσιν οίκος 3εοΰ ζώντος καί έμπεριπα-

75 τοΰντος έν αϋτοΐς' έπεί δέ ήσαν έν τοϊς τοιούτοις, || οι έμελέτων κενά καί 
δολιότητα έκρυπτον καί ιόν άσπίδων υπό τοις χείλεσιν έφερον, οί τοιού-
τοι τέως μεν τό σύμφωνον ύπεκρίνοντο καί αυτοί καί τόν έλεγχον αΐδού-
μενοι άντιφωνεΤν ούκ ή3ελον, έπεί δέ τό πονηρόν αυτούς έξεφύσα πνεΰμα, 
καί τό τής κακίας ιώδες πλη3υνόμενον έμελέτα κατ' άνάγκην πάσαν έξω 

80 χε3ήναι, παρατηρείται καιρός αϋτοϊς, έν ω τό τε πνεΰμα τό πονηρόν 
έκρήγνυται καί ό ίός έξεμεϊται καί τά ένδομυχούμενα διαφαίνονται- άπήν 
μεν γάρ εκείνος ό μέγας άρχιερεύς άναληφ3είς πρός 3εοΰ, ό πολύς ύπέρ 
εύσεβείας άγωνιστής, καί ό τής έκκλησίας σύμπας έπα3αίνετο σύλλογος, 
τάς μέν πλάκας πρό όφ3αλμών έχων, ας δακτύλω 3εοΰ γεγραμμένας 

85 έδέξατο, τόν δέ κατά πνεΰμα Μωϋσήν έκεΐνον πο3ών, δς αύτάς 3εό3εν 
συγκατήγαγε· καί ούτω μέν εΤχον άπαντες, ένα δέ τινα καί δύο δαίμων 
φ3ονερός φ3ινύ3ειν εις μέσον παρέρριψε ποιμένας, τόν μέν μιας τίνος μάν-

84 πλάκας — γεγραμμένας: passus spectat ad inscriptionem decreta concilii anni 1 1 6 6 
complectentem, quam imperator Manuel lapidi incisam in ecclesia S. Sophiae exponi iussit. 

5 9 Aristoph. equ. 5 4 3 6 4 cf. Et. M . s .v . ύφαλος et al. 7 0 II. 14 ,16 et al. 7 2 
Gen. 11,1 ; 6 Act. Apost. 4 , 3 2 73 Eph. 2 , 2 0 74 Eph. 2 , 2 1 2 Cor. 
6 , 16 2 Cor. I .e . ; cf. et Lev. 2 6 , 1 2 7 6 cf. Num. 2 5 , 1 8 et al. Ps. 13,3 ; 
139 ,4 7 8 lud. 9 ,23 ; Act. Apost . 19 ,15 et mult. al. 7 9 Plut. mor. 5 6 5 c 84 Ex . 
3 1 , 1 8 ; Deut. 9 , 1 0 8 6 Apollon. Dysc. pron. p. 82 ,7 Schneider ( = Corinn. fr. 10 
Page) 87 Cant . 4 ,2 ; 6 ,6 

64 τούς cod. : servavi π ρ ώ ρ ο 3 ε cod. 
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δρας άγέλης κεκαρμένων, ώς που τό ιερόν γράμμα φησίν, τόν δέ ποίμνης 
μεγάλης, ή τήν ύμνουμένην Φαιακίαν γήν άμφινέμεται, τηνικαΟτα δέ καί 

90 άμφω άντί ποιμένων εις κύνας καί τούτους λυττώντας εϊτ' ουν εις λύκους 
αγρίους εαυτούς έκμορφώσαντας, τόν μέν ειρήνης έπικλήσει τόν κατά 
της εύσεβείας ΰποζωπυροΰντα πόλεμον, τόν δ' αύθις άντί Χριστού τ ω 
πνεύματι αντίχριστου τελούμενον νεύματι, μάστιγα ταύτην οίον, παροι-
μιώδες ειπείν, Κερκυραίαν ού τισιν άλλοις, άλλ' έαυτώ έπεντύναντα, 

95 όποίαις άμαρτωλός κολάζεται παραδεδομένος τ ω Σατανά- ύπήλ3ε γάρ, 
οιμαι, λογισμός εκείνους, ώς άρα πεσόντος εκείνου του της αυτών ήττης 
πρωτοστάτησαντός ποτε άρχιερέως ούκέτ' αΰτοΐς ουδείς άντιβήσεται· 
ούκ ην δέ αϋτοΐς συνιδεΐν, ώς, εϊ και Μωσής έκεΐνος εκείτο, άλλ' ην ό 
διάδοχος Ίησοϋς ταΐς έκ 3εοΰ τε καί βασιλέως έν3έου ύπο3ημοσύναις 

5 άνδριζόμενος καί ισχύων καί μη φοβούμενος μηδέ δειλιών, α δη καί τ ω 
παλαίω έκείνω Ίησοΰ μετά τόν τού δημαγωγού Μωϋσέως θάνατον με-
μαρτύρηται· καί αυτοί μέν ούτως έαυτούς άκονώσι κατά της όρθοτομίας 
της πίστεως και έκλαλοϋσι τό ένδον κρυπτόμενον ή σηπόμενον βού-
λευμα, ό δέ μέγας ούτος άρχιποίμην στομω3είς εις άκμαίαν μάχαιραν 

10 πνεύματος άμβλύνει τήν θρασεϊαν όξυστομίαν έκείνοις καί κόμπους 
άλλως αύτοΐς ελέγχει τά στωμυλεύματα καί τοϋ σώματος αύτούς έκτέ-
μνει της έκκλησίας όποΐά τινα σηπεδόνα καλώ τούτω παρεισφ3αρεΐσαν 
σώματι· καί γίνεται κάνταύ3α έπί πλέον μακάριος ού μόνον αύτούς έκ 
μέσου περιελών καί καθελών τό της κακίας όχύρωμα τοις τού κακού 

15 γεννήτορσιν, άλλά καί τά νήπια αύτού, ειπείν τό τού Δαυίδ, τά 
νηπιώδη γεννήματα, εϊτ' ούν παιδαριώδη τοκήματα κρατήσας καί ήδα-
φικώς προς τη πέτρα, τή πλακί της πίστεως, ην ή εκκλησία 3εόγλυφον 
έστηλωμένην φέρει παρ' εαυτή· καί τοιαύτη μέν ή πατριαρχική 3εία χείρ 
κατά τών ύπεναντίων 3εομάχων πνευμάτων μεταχειρισαμένη τόν οΐακα, 

20 τά δέ είς έλεον καί τό προς τούς δεδεη μένους φιλάν3ρωπον, οίς 3εόν 
γέγραπται 3εραπεύεσ3αι καί όθεν έκεΐνος μάλιστα χαίρει καλούμενος, τά 
δέ εις εύεργεσίαν έλευ3έριον, ö δή μεγαλοπρεπείας λαμπρόν έστι 
γνώρισμα. 

8 9 άμφινέμεται: cf. Grumel , Reg. n. 1109 ; 1111 ; 1112 9 1 τόν μέν — επικλήσει: i . e . 
Ioannes Eirenicus; cf. Grumel , Reg. n. 1110; 1115; 1116 17 ττέτρα: i . e . inscriptio in 
ecclesia S. Sophiae erecta (cf. supra ad p. 94 ,84) 

9 0 Ign. Eph. 7 ,1 cf. Act. Apost. 2 0 , 2 9 et al. 93 Apostol . 9 , 6 9 9 5 1 Cor. 5 ,5 ; 
1 T i m . 1 ,20 5 los. 1,9 8 Äthan. Alex. syn. 21 9 Eph. 6 ,17 12 Ioh. Chrys. 
horn. 18,1 in 1 Cor. et al. 14 Cyr. Hier, catech. 2 ,4 15 Ps. 136 ,9 19 Euseb. 
praep. ev. 4 , 4 

88 κεκαρμένον cod. 9 4 an έττεντύνοντα scrib.? 4 Οττοάημοσύναΐξ: vox 
epica 17 ad vocem 3εόγλυτττο5 cf. C I G 8 8 1 6 
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Άλλ' ένταυθοΐ άγε δή πρόπαντες, ó τε καθ' ημάς σύλλογος ò ιερός 
25 καί όσος δέ εις λαόυ συντελεί, χείλος εν γενόμενοι συνεπιλάβεσθέ μοι τοΰ 

λόγου καί ώς επί πολυφθόγγου τινός οργάνου ó μέν τις αϋτη χορδή 
γενόμενος, ó δέ τις || έκείνην συγκροτών, καί άλλος άλλην καί πάντες 
άπάσας ούκουν δίς, άλλα πλειστάκις διά πασών τινα ταύτην, ώς οΐόν 
τε, συμφωνίαν άρμόσασθε καί πάγκοινον φδήν άναμέλψατε, δι' ής εΰερ-

30 γέτην, σωτήρα, πλουτοδότην (τί μοι πολλά λέγειν;), θεοΰ μιμητήν, τόν 
έμόν τούτον και κοινόν καί μέγαν άρχιερέα κηρύξατε· προΐσχεσθέ μοι τάς 
έπί δεήσεσιν εγγράφους απολύσεις οί πένητες, ύφ' ών ύμΐν ή τής άπορίας 
λέλυται συνοχή, δι' ών εις διαδοχήν εξετέθησαν σύμπασι τά καλά, τά 
μέν όντα και πριν, έπεκταθέντα δέ καί τοις έξής, τά δέ μή όντα μέν διά 

35 τήν του χρόνου φθινάδα, έκ καινής δέ ώσπερ άναθηλήσαντα· ΰφ' ών 
επιλύσεων άμερίμνως έστί τοις εΰεργετουμένοις ΰπνουν άγαθάς εμπρά-
κτους έλπίδας ώδίνουσι· καί τό άγαθόν οΰκ εις μόνον τό παρόν, άλλά 
καί εις μέλλον έπεκτεινόμενον φέρουσιν έδει γάρ τόν του 3εοΟ έν άπασι 
μιμητήν ούτω κάνταϋθα ποιεΐν καί τοις μέν σήμερον δούναι τόν άρτον, 

40 τοις δέ καί εις τό έξής άναπλώσαι τά της τροφής, όθεν ου μόνον 'μή 
μεριμνήσητε', λέγει, 'περί τής αύριον', άλλά καί είς έτησίας πολλάς, μα-
κράς περιόδους άβάτους μερίμναις, τάς τών δεδεη μένων ψυχάς καθιστά, 
ταμεία ζωής θησαυρίζων αύτοΐς τάς είσέπειτα τών εύεργεσιών χάριτας. 
"Ω έλέου où μόνον βωμός κατά τόν ΐστορούμενον, άλλά καί φρέαρ ούκ 

45 είδος έξαντλεΐσθαι και πηγή άείρρυτος- άλλ', ώ θειότατον άκροατήριον, 
ώ σοφωτάτη λογάς, όσοι τε θεώ άμέσως έγγίζετε καί θεοί κατά μέθεξιν 
γίνεσθε καί όσοι δέ άλλως θεού λάχος έστέ, λόγου καί σοφίας άπαντες 
τρόφιμοι· εί μέν έδει προς άέρα καί μόνον χαίνοντά με λαλεΐν καί τών 
λαλουμένων 'ίχνος είναι μηδέν, πάνυ αν εϊην έγώ τά γε τοιαύτα στωμύ-

50 λος· εΤχον γάρ, ει καί μή ώσπερ Δαυίδ, άδολεσχεΐν έν τοις του θεοΰ 
δικαιώμασίν τε καί κρίμασιν, άλλ' ώς έμοιγ' ούν έξήν, έμπλατύνεσθαι 
τοις τοΰ ένθέου καί παμμάκαρος άρχιποίμενος τοϋδε καλοΐς· μυρία γάρ 
μοι ένδαψιλεύεται πάντοθεν τά καλά πρός έγκώμιον, ώς μή άν τήν ήμέ-
ραν ταύτην ύμΐν άκροωμένοις έπιλιπεΐν, άλλ' έπ' αύτη καί συχνάς ετέρας· 

55 έπεί δέ καί είς μνήμην υστέραν έγκατατίθεσθαι δέον ην τά λεγόμενα καί 
χρόνω δοΰναι περιφέρειν αύτά καί είσέπειτα (ούτω γάρ τό τής ρητορείας 

25 ν. supra ad lin. 72 28 Plut. mor. 1019b 29 Theocr. 17,113 30 Eph. 
5,1 39 Mt. 6,11 40 Mt. 6,34 43 cf. Prov. 7,27 44 Paus. 1,17,1; Schol. 
Soph. O C 260 45 Soph. O C 469 48 1 Cor. 14,9 50 Ps. 118,23 

25 συντελείς cod. 40 τό postea additum 43 ταμεία cod.: servavi 53 coç άν μή 
άν cod.; postea άν ante μή del. m. pr. 
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ττρεσβύτατον ¡Sos καλώς ποιοΰν βεβούληται), δοίητε αν μοι [καιρόν ίκα-
νόν] της των εγκωμίων τοΰ άρχιποίμενος συγγραφής, λαλεΤν μεν έχοντι 
καί περαιτέρω μακρά, ουκουν δέ και εν γράμμασιν, ος και ταύτα χύδην έπι-

60 συρόμενος γέγραφα· οΰ γαρ ήν έν όλίγω καί ώδίνειν πολλά καί τίκτειν 
καί πλάττειν καί μεταπλάττειν, ήδη δέ καί υπό χερσίν έτερων μαιεύεσθαι 
καί ταύτα καί άγωνιώντα καί τ ω φρικαλέω του εγχειρήματος έγκοπτό-
μενον ώς εί μη τούτο ήν, ουκ αν ούτε τά ήδη λελαλημένα της δεούσης 
επισκευής διεξέπεσον ούτε μήν τά άλλα των του άρχιποίμενος αγαθών 

65 έν άλαλήτω μοι μεμενήκασιν- ών ώς έπος ειπείν καί ή έν καθαρότητι 
τελειότης, καθ' ήν αΰχεΐ τό ΐσάγγελον, τά τής έπιεικείας, έν οΐς εαυτόν 
τοις τε τυχοϋσι παραμετρεΐ, ένθα καί τό τής άτυφίας καί φιλανθρωπίας 
συνεκλάμπει καλόν, τό έν φρονήσει σταθηρόν τε καί πάγιον, ώς θαττον 
είναι νήσον πεσεΐν κατασεισθεΐσαν προσαράσσοντι κύματι καί όρος άνέ-

70 μων προσρήξει παθεΐν μετάβασιν ήπερ αυτόν άλλοιωθήναι τό τοΰ νοός 
θεοειδές καί στερέμνιον πραγμάτων συμπτώσει, ή πραότης, ης τοσού-
τον αύτω μέτεστιν ώς μή έπιφαίνεσθαί τι, έξ ου ό πολύς άνθρωπος έχοι 
άν λογίσασθαι καί θυμικω μέρει ψυχής διοικονομεΐσθαι αυτόν δίχα γε 
τών έφ' οις ένθεον χρή ζήλον άναλαμβάνεσθαι, || ώς τά γε εις ζήλον τόν 

75 ύπέρ τών θείων καί τοΰ θεοΰ ουκ έστιν ος πρό αΰτοϋ εχοι άν τό εΰδόκι-
μον ταϋτά τε ουν καί τ ό τούτοις συγγενή οϋκ άν έσίγησα, άλλ' ούδέ 
μήν άπεριλάλητον άν παρέδραμον, ώς ò λόγος ήδη τού πτερού καταρρυ-
είς καί άντί μεταρσίου πτερόεντος κείμενος χθόνιος άρτι φύει ώκύπτερα 
καί τήν παλαιάν μελετά πτήσιν καί εις τό άρχαϊον Οψος έπανασώζεται-

80 οΰδ' άν οϋδέ τών κατηχητηρίων έκείνων όπεσχόμην σαλπίγγων, ας ό 
μέγας άρχιερεύς κατά τής έν έμοί αλλοφύλου Ίεριχούντος, τής παλα-
μναίας άμαρτίας, ήχησεν εί δέ μήπω κατέρριψε (τεθεμελίωται γαρ εις 
όσον ή ν παρ' έμοί εύπαγώς), άλλ' έχοι καί έσαΰθις αύτό ποιήσαι δια 
συχνοτέρας περισαλπίσεως- εϊη δέ μή έπτάκις μόνον, άλλά πλειστάκις εις 

85 έπτά τήν πνευματικήν αύτόν ταύτην ποιήσασθαι περισάλπισιν πολλάς 
γάρ ή χρονία κακία Ίεριχουντας έγείρει, άς χρή ταΐς τοιαύταις σάλπιγξι 
καταρρίπτεσθαι- που δ' άν έθέμην αυτός, ει μοί τις έπεμέτρει καιρόν, τάς 

82 hic passus spedare videtur ad decretum patriarchae contra Latinos (cf. Grumel, Reg. 
n. 1122) 

5 9 lui. epist. 4 , 4 2 8 B Bidez 66 Greg. Naz. or. 18 ,13 73 Aristot. de an. 4 3 2 a , 2 5 ; 
Orig. frg. 5 4 in Le. 77 Aristoph. ran. 839 8 0 κατηχητηρίων: cf. Nie. Chon. hist, 
p. 2 1 0 , 7 4 v. Dieten et saepius 81 los. 6 ,1 sqq. 8 4 los. I.e. 

71 σύμτττωσιν cod.: postea corr. 
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τε ποιήσεις και έπιποιήσεις των άγα3ών, όπόσα τω του 3εοΰ ναώ 
τούτω έπεισκέχυται δι' αϋτοΰ, τά μεν έκ βασιλικής δεξιάς λαλήσαντι 

90 αγαθά (έπεκαλεΐτο γαρ αΰτός και ό χριστός κυρίου έπήκουεν αύτοΰ), 
τά δ' οίκοθεν; τί δέ οϊεσ3ε; παρήλ3ον άν άπροσφώνητον τον κράτιστον 
αυτοκράτορα, ει μή μοι των χειλέων ό καιρός άττρίξ δραττόμενος εττεστό-
μιζεν; ούμενοΰν ή γάρ αν έκλα3οίμην αϋτοΰ 3εοϋ τοΰ και ποιήσαντος 
και δι' άμφοΐν τούτων άμφιδεξίων 3ειοτάτων χειρών, τής τε βασιλικής 

95 τής τε πατριαρχικής, μεταπλάσαντος καί ευ μεταποιήσαντος- οΰκ άν δέ 
μοι τής νΰν άπήν πανηγύρεως ούδέ τό μέγα 3εόσδοτον καλόν, ό των 
άγα3ών θησαυρός ελπίδων, τό τής πορφύρας προλάμπον ρόδον, τό ηδύ 
τής βασιλείας όσφράδιον. 

Άλλά γε καί τούτο τό άγα3όν παρεΐλεν ό χρόνος' ούδέ γάρ είχον 
5 ύπό ταύτην λόγου σκηνήν τριάδα ταύτην εν3εον ξεναγήσαι, κα3άπερ 

'Αβραάμ παρ' έαυτω τήν μακαριστήν τριάδα ποτέ· άλλά ταύτα μεν ες 
ΰλην άλλου λόγου, 3εοϋ δίδοντος, κείσ3ω μοι, συ δέ, ώ πατριαρχών 
άγιώτατε καί πάνσοφε κορωνίς, ϊλεως εϊης μοι, κα3ά και 3εός· ούτε γάρ 
εκείνος έξω τοϋ πρός άξίαν υμνούμενος τόν ύμνητήν άποσείεται, καί συ 

10 δέ φέροις αν, ει τών άνεφίκτων έκπίπτομεν δέξαι τοίνυν ευμενώς λόγον 
ρήτορος πολιού καί τήν τε τής ήλικίας τήν τε του λέγειν ήδη έκβεβηκό-
τος άκμήν και εΐ μέν πολιά προσήκειν έχει τό λαλη3έν, 3έλοιμ' αν έν 
εϋχής οΰκ έλαχίστω λόγω τι3έμενος, εΐ δέ κατόπιν τήσδε τής ήλικίας 
έλάλησα, σύγγνωθί μοι καί πάλιν βάζοντι νήπια, εΐ γε, τό παροιμιώδες, 

15 οί γέροντες δις παίδες· τυχόν γάρ καί ούτω πρέποιμι άν τή πανηγύρει 
ταύτη, εΐ καί μή ώς βάϊον νεάζοντος φοίνικος, άλλ' δτι νήπια φ3έγγομαι 
πρός πανήγυριν, ήν ποτε καί νηπίων άπεσέμνυνε στόματα- εί δέ μή όλως 
έγώ πρέπω τή πανηγύρει (τάχα γάρ με τό γήρας τοΰ εϊδέναι άδειν 
παρέλυσεν), άλλ' ιδού μοι τοΰτο τό παιδίον καταρτίσεταί σοι τόν αΐνον, 

20 ό καί μόνον πρός τό παρόν δέδωκεν ό 3εός· ουδέ γάρ εσχεν ή τής έμής 

91 οίκο3εν: forsitan Grumel, Reg. n. 1146 3 όσφράδιον: i.e. filius imperatoris, Alexi-
us II. 

88 εττπτοιήσεΐξ: cf. Eust. ad Od. 1843,15 et saepius 90 Lc. 2,26 et al. 94 Hesych. 
s.v. άμφιδεξίοΐζ χερσί (= Aeschyl. fr. 240) 2 loh. Clim. seal. 30 3 cf. Nie. Chon. 
hist. p. 389,73 v. Dieten 6 Gen. 18,1 sqq. 14 Horn. Od. 4,32; cf. Schol. Aristoph. 
nub. 223 (= Pind. fr. 157 Snell) 15 Ps.-Plat. Ax. 367b; Clem. Alex. Strom. 6,2 (p. 438,4 
Staehlin = Theopomp. Com. fr. 69 Kock) et al. 16 loh. 12,13 17 et 19 Ps. 8,3 

93 οΰμενουν cod. 9 άττοσείεται ex άττροσίεται corr. m. pr. 
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ετι ρητορείας αϋτη φυταλιά ττλείους άνα3ηλήσαι βλαστούς διά τό 
πάντη νεόφυτον, ώς, εϊ γε τ ω χρόνω παραγγειλωμεν εις λόγου γεράυ-
δρυον, τάχ' άν εις πολυστέλεχον δένδρον άναδραμούμεθα ταΐς της σης 
σοφίας έπιρροαΐς την εν λόγοις προσλαμβάνοντες αυξησιν, ας ó 3εός επί 

25 μακρόν II ένδαψιλεύεσ3αι δοίη τη μητρί ταύτη των εκκλησιών, ώς αν 
πνευματικώς δι' αϋτών εφ' υδάτων άναπαύσεως εκτρεφοίμε3α. 

21 II. 1,236 23 Anth. Pal. 9,312 26 Greg. Nyss. v. Macr. p. 398,1 Jaeger 
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Του α ύ τ ο ϋ λ ό γ ο ς εϊς τόν ά γ ι ώ τ α τ ο ν ο ίκουμεν ικόν πα-
τ ρ ι ά ρ χ η ν κυρ Μιχαήλ . 

Ού πρό πολλού, ώ σύλλογος ύμεΐς 3εΐος και ιερός και σοφίας άττάσης 
5 και χάριτος μέλημα, ό της σοφιστείας ταύτης θεσμός τά μεν άλλα συνεω-

ράτό μοι ευ έχειν και έν καλώ κεΐσθαι βουλεύματος επί τό όρος άνάγων 
τοΰτο τό ιερόν τόν είληχότα τού σοφιστεύειν προ'ίστασ3αι και διακε-
λευόμενος αί'ρειν έπ' αύτοΰ σημεΐον και φωνήν ϋψοϋν, ταΰτα δή τά προ-
φητικά, δ τί ποτε άρα τό σημεΐον τούτο είτε ή των έσω νοημάτων εξάγ-

10 γελος σημαία προς ύμνους άρχιερατικούς ε'ίτε και ή άνά χείρας δέλτος, 
ήν ό ρήτωρ διαχειριζόμενος ύψοΐ πρός αύτήν ώς πρός τι ψαλτήριον 
την φωνήν (ευγνωμοσύνης γαρ έργα ταύτα πολιτικής έτι3έμην και της 
δυνατής άντιχάριτος εν γε λόγοις, ών ούδέν των παρ' ήμϊν ώς δή 3εω 
ούτως ούδ' άρχιερεΐ έν3έω οικειότατον), εν δέ τι καί μόνον ού μοι εΤχεν 

15 άρέσκειν τού θεσμού, δτι χρόνον ένα τούτον τακτόν ίεραρχικοΐς έγκω-
μίοις άφώρισε, δέον ώσπερ 3εόν κατά τό ενδελεχές ούτω καί άρχιερέα 
έν3εον έξυμνεΐν και μήν τοΰτο ούδέ άλλως ήν έχον άρτι έπί τω ήμετέρω 
μεγίστω τούτω άρχιποίμενι· αϊ γάρ όσημέραι προσλαλιαί των ευ πα-
σχόντων καί τά έξ ότι μάλα πολλών στομάτων εγκώμια ές τοΰτο 

20 νεύουσι και τό ού διαλεΐπον αύτώ τού ύμνου πλέκουσιν. 
Άλλ' έγώ καί τοΰτο μέν ούτως ήδειν έχειν, έβουλόμην δέ καί τά της 

σήμερον άγωγής ταΰτα κατά τό πολλάκις γίνεσ3αι καί ούκ είσάπαξ 
ένιαυτού μηδέ κα3άπερ οί τάλανες τών περί γήν πονουμένων έξ έτους 
εις έτος ένα τινά φόρον ούτω δή καί τούς κα3' ήμάς δι' έτους ένα λόγον 

25 ένταΰ3α συνείρειν εισφέροντας, άλλά κατά τήν πάμφορον γήν συχνά 
πλη3ύειν τά τοΰ λόγου γεννήματα· καί ούτω μέν έγώ διετε3είμην ού 
προ πολλού καί ήξίουν, έν3α τό άγα3όν άεί πολύ βλυστάνει, έκεΐ και 
τόν λόγον αύτίκα τά καλά σεμνύνειν χρήναι κατά τούς συγγράφειν δει-
νούς, νύν δ' εις έλεγχον έξιών έγνων δοκιμώτατα τό παλαιόν έχειν 3έ-

30 σμιον καί εις καλόν κατεστοχάσ3αι του δέοντος· ήδεσαν γάρ οΐ τοΰ 3ε-

5 Pind. fr. 95 Snell 6 Mt. 17,1 v. 1.; Le. 4,5 v. 1. 8 1er. 28,27 et al. Is. 58,1 et 
al. 19 II. 2,255 20 Pind. Ol. 6,86 23 Ex. 30,10 et al. 25 Aeschyl. Pers. 
618 

23 in marg. cod.: γεωργοί 
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σμοΟ πατέρες μή άν τό της προνοίας άποκάμνειν σθένος ποτέ, άλλα καί 
ένακμάζειν τοις εαυτής εργοις καί εις ποικιλίαν μορφοΰσθαι πολλήν, ώς 
έστι μεν ου μετριώτερον ημάς δωρεΐσθαι τοις άγα3οΐς, έφ' ών ό λαλών 
θαρροίη αν την γραφήν, αύθις δέ εις πολύ μεγέθους έξαίρειν αυτά, όποια 

35 καί τά νΰν έν χεροϊν ήμϊν, έφ' ών ό γράφων φρίττοι άν τά των ύμνων 
ώσπερ καί επί θεοΰ, ώς καί συμπίπτειν επί τοις τοιούτοις θαυμασίαν 
άντιπεπόν3ησιν, τοϊς μεν μετρίοις έφεπομένου του έν έπαίνοις πληθυ-
σμού δια την τόλμαν, ην ò τά τοιαύτα πανηγυρίζων ουκ έν δκνω φέρει, 
τοις δέ μεγίστοις βραχυνομένων των έγκωμίων διά τό εις ρητορείαν 

40 άθαρσές καί τό φρικαλέον της έγχειρήσεως· ένενόουν δέ, οΐμαι, καί τοϋτο 
έκεΐνοι, ώς ουκ άεί τά των σοφιστών έν όμοίω τοΰ έχειν λέγειν έστήξον-
ται, άλλ' ό μέν τις εΰροήσει γράφων και αβύσσους νοημάτων έρεύξεται, 
οποίους τους πρό γε ημών ό χρόνος εις φώς ήγαγε σοφιστάς, οι προς 
έκαστον ήλιον τους λόγους άπόνως είχον γεννάν, ό δέ αΰχμήσει καί, ώς 

45 τά τών άγγείων σύστομα, βραχύ τι πομφολυγίζων λαλήσει, όποιος αύ-
τός άρτι σοφιστεύειν έλαχον, δς άγαπφην άν, ει φθεγγοίμην καί χρόνια· 
καί διά ταΰτα ένιαίω τούτω καιρώ τό τοΰ ύμνου καλόν έκεΐνοι όρίσαντες 
συνεμέτρησαν έξισοΰντες ούτω τό πάν. Ούτως έγώ δοξάζειν έχω περί 
τοΰ θεσμού τής ρητορείας ταύτης καί ού πόρρω τάληθοΰς, οΤμαι, πλάζο-

50 μαι, πίστις δέ τοΰ λόγου τά τε άλλα καί δ δή πεπονθέναι αύτώ μοι 
έπεισιν εΐ γάρ προσάπαξ ές ώραν ταύτην ήμεΤς τω λειμώνι τών σών 
καλών οιον ένεαρίζοντες, ώ θειότατε άρχιερεΰ, καί μικρά τούτων έπιλε-
γόμενοι πρός τό || τής ώρας άρκοΰν, ειτα ούτω πονοΰμεν και τοΰ προς 
άξίαν ούκ εσθ' δσον ειπείν άπαγόμεθα, τίνες άν εΐμεν τών ώς έκάστοτε 

55 γινόμενοι καί συχνότερον την θύραν τής σοφιστείας τρίβοντες ταύτης 
καί τών άνεφίκτων έσω θαμά προκύπτειν άνάγκην έχοντες; ώς έμοιγε 
ούτω διά φρίκης τά τής πανηγύρεως ταύτης, ώς ού μόνον μή άν έχειν 
συχνά τω ταύτης ύψει έξαίρεσθαι, άλλά κάν εΐ μοι κατά τίνα πολυ-
ετηρίδα φοίνικος του πτηνοΰ, ή καί άσφαλέστερον ειπείν, κατά τούς 

60 φιλοσοφουμένους έξελιγμους καί τον δρον τοΰ θρυλουμένου Μέτωνος τό 
ταύτης ην έπιφοιτάν περιόδευμα, ήγάπων άν εύλαβούμενος, εί έν έμοί τό 
ταύτης σεμνόν κινδυνεύεται διά τό έν λόγοις άμενηνόν καί μοι έν μακα-
ρίω τίθεσθαι τούς πάλαι ποτέ σοφιστεύσασθαι φθάσαντας έπιγίνεται, 
εϊπερ έκείνων μέν τοις πολλοίς χρόνος ού τοσαΰτα ούκουν ούδέ τηλι-

65 κάδε τά καλά έξέφαινε πηγάς τινας ύπανοίγων βραχείας, εις άς έδει 
τότε βάπτειν τούς λόγους έκείνους, έμέ δέ λιμνάζειν μεγάλοις ούτω ρο-

59 Hdt. 2,73 et mult. al. 60 Schol. Aristoph. av. 997; Diod. Sic. 12,36,2 sq. et 
al. 64 cf. Soph. Ai. 646 

62 άμενηνόν: vox epica 
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3ίοις, ά πολυμέριστα μεν άλλως είσί και εις άπλετα σχίζονται, δυοΐν δε 
πηγαΐν χρώνται όσα και εις ιτρόοδον, ών ή μεν εις λόγου χΰμα ττληδύ-
εται, ή δέ τό τοΰ πράττειν ττελαγίζει καλόν. 

70 Τί δέ; άλλ' ένταύθα μεν ούτως άνέρρωγε καλών άβυσσος, τό δέ βασι-
λικόν άγα3όν εις τι μέτριον ώρισται; οϋκουν, άλλα κάνταΰθα έγγίνεταί 
μοι άγωνιαν ούχ' ήκιστα έπί τω πληθυσμω των μεγαλείων οϋ μόνον ώς 
έν άβύσσω πολλή, τό Δαυϊτικόν, άλλα καί ώς έν κατακλυσμώ υδάτων 
πολλών, τό μέν δια τό βαθύτατου της φρονήσεως και τό του εύεργετείν 

75 οϋ μετρητόν καί όσα τούτοις βασιλικά έπιρρέει καλά, τό δέ διά τό κατ' 
άνδρείαν ραγδάϊον, δι' ής άπαλείφει έκ γης κατακλύζων οίον καί παρα-
σύρει τό άν3ιστάμενον βάρβαρον καί με δι' άμφω ταύτα δίπαλτον 
ώσπερ μερίμνης πάθος κεντεΐ βαλλόμενον έπί νούν βασιλέως τε άριστεύ-
ματα κάλλιστα καί άρχιερέως άριστα καλλιστεύματα· ó μέν γάρ εαυτού 

80 βελτίων ώς εκάστοτε δείκνυται καί της βασιλικής μεγαλωσύνης πέρας 
ούκ οΐδεν, άλλ' ύπεραναβαίνει τοις καλοΐς πολλω μέν πρώτον τούς έν 
έπαίνω των πώποτε βασιλέων, είτα δή καί έαυτόν καί τό άκμαΐον άκά-
ματον συντηρεί καί ούκέτι κα3' εν όρ3οΐ τά τρόπαια, όρμή δέ μια μυρία 
ΐστησιν αύτά καί ώσπερ ύπό ένί συνθήματι τροπαίων έξανάπτει 

85 συχνούς φανούς ένταύ3α κάκεΐ 3άττον ή τά λαμπρά πυρά της Βιθυνών 
παλαιός λόγος 3ρυλεΐ πολλαχοΰ γης φαίνειν έν άκαρεΐ ώρας συν3ηματι-
ζόμενα- καί διά ταΰτά εΐσιν ήμΐν ó μέν έν βασιλεΰσι τρισμέγιστος κα3ά-
περ έχ3ροΐς άπρόσμαχος ούτω καί λόγοις άπρόσιτος, ó δέ 3ειότατος 
άρχιερεύς την 3αυμασίαν έπιπλοκήν τού τε λέγειν τού τε πράττειν και 

90 άμφω κράτιστα εις έν διαγαγών άνέφικτος καί αύτός μένει τοις λόγοις 
ούκ έχουσι παραμετρεϊσ3αι τω τού καλού ύπερβάλλοντι- καί κατείλη-
πται ó μέν έν βασιλεύσιν ύπερλάμπων ώς έν άστροις ήλιος, ó δ' έν 
άρχιερεύσιν, ώς ούκ άν έτέρως ειπείν εχοι τις κάλλιον άπονείμας τω βασι-
λεΐ τον ήλιον. Ού μην άλλ' ει καί ούτω ταύτα (ούτω δέ πάντως καί 

95 ούμενούν ώς έτέρως), έμοιγ' ουν τολμητέον ώσπερ εκείνα προ βραχέος 
εϊς δύναμιν ούτω δή και τά παρόντα προστησαμένω κάνταύ3α τού λό-
γου II τό φιλάν3ρωπον, εις ó τις καί μόνον έαυτόν άπερείδων 3αρροίη 
άν τό λαλειν ούτε γάρ τού μεγίστου βασιλέως μή ούκ ευμενώς συγκατ-

85/6 sqq.: 3 δ τ τ ο ν — συν3ηματιζόμενα: ad passum cf. V. Aschott, Geschichte der Nachrich-
tentechnik, Berlin 1984, cap. VI: Der byzantinische Feuertelegraph. 

67 πολυμέριστα: cf. Schol. Opp . hai. 4,409 70 cf. Thdt. in Ps. 44,3 et al. 73 Ps. 
77,15 74 Ps. 31,6 84 Hdn. Hist. 2,13,4 86 fontem non inveni 

82 άκάμαντον cod. ; postea corr. m. pr. 95 οΰμενουν cod. 
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ιόντος, εφ' ois του προς άξίαν πόρρω πίπτομεν, ή ν αν διάραι χείλη· καί 
5 ό θειότατος δέ καί σοφώτατος άρχιερεύς έφ' όμοίοις συγγνώσεταν καί 

τό έθος ημείς άφοσιωσόμεθα κάλλιον μέν ουδενός τά ye εις μούσης χάρι-
τας, χείρον δέ ούδενός τα εις εύγνωμον. 

Φέρε δή, ώ πατριαρχών άγιώτατε καί σοφώτατε, μετά της ιερατικής 
σε κατά νοΟν θεωρήσω στολής, ην άρχιερεΐ πρέπουσαν θεός μέν ύπέθετο, 

10 'Ααρών δέ περιέθετο, καί ταύτη τών σών ένοπτριζόμενος αρετών, δσας 
τό τής θεωρίας υποβάλλει καίριον, τό τή πανηγύρει καθήκον όσιώσο-
μαι- έρώ δέ ού τύπους έκείνους, άλλά περιλάμψω την σκιάν αληθείας 
φωτί καί ταϊς έν σοι έκφάσεσι τής άρετής συμβιβώ τα έν ταΐς έμφάσεσι 
ρυθμίζων τον λόγον εις τό τής θεωρίας κόσμιον, έφ' όσον αν όρθότης 

15 δεινότατα έπιστατοΰσα τ ω τοΰ στολισμού λόγω μετρήσειε· καί καινόν 
ουδέν, έάν ή τοΰ βασιλικού μοι πέπλου εκείνου εριθος ρητορεία καί περί 
τον άρχιερατικόν τούτον κόσμον καί τήν έν θεωρία στολήν μέτριόν τι 
ποιήσηται, ϊνα καί αύτη κατά τήν παρά τ ω Σολομώντι έργατικήν δί-
πλας ταύτας έξαρτύση στολάς, ών τή μέν πολύ έπιπρέπει τό τής πορφύ-

20 ρας διά τό βασίλειον ύψωμα, τή δέ τό βύσσινον έπανθεΐ τ ω τής ίερω-
σύνης σεμνολογήματι· άμφοΐν γε μέντοι πολύ τό σεμνόν διά τό έξ άμφοΐν, 
ώς αν τις έπιτροχάσας ει'πη, βασίλειον ΐεράτευμα- ώς λαμπρόν σοι τοίνυν 
τό τής άναγομένης ταύτης στολής περίβλημα, θεοειδέστατε άρχιερεΰ, 
άπό κεφαλής έως ποδών καί τ ω οντι διόλου θειότατον καί κίδαρις μέν 

25 επί κεφαλής, ό τής μεταδόσεως μισθός έκ θεού και ή τού έλέους έκ τών 
ύψιστων άνωθεν άντιμέτρησις καί ή εντεύθεν εύλογία, ην και Σολομών 
έξυμνεΐ εύλογίαν θείαν έπί κεφαλήν τού μεταδίδοντος τιθέμενος· ει δέ 
μετάδοσις μόνη ούτω κοσμεΐν οίδε δικαίου κεφαλήν, τίς αν εΐης τά εις 
εύλογίας τοιαύτης άνύψωσιν ό καί τ ω λοιπώ τών άρετών όρμαθώ στοι-

30 χιζόμενος; καί ou μοι τ ω λόγω χρεία περιόδων ούδέ στροφών, δι' ών 
έχοι αν διαδειχθήναι τό τής μεταδόσεως δαψιλές, άλλ' εΐπερ τι άλλο έν 
ομολογία τέθειται, ούχ' ήκιστα καί αυτό τήν έξ απάντων εχει κατάθεσιν 
οίδε γαρ ό πάνσοφος ούτος, ώ παρόντες, άρχιερεύς, οίον αγαθόν ò εύερ-
γετών καί ώς θείος έκεϊνος άνήρ καί εις θεού μιμητήν έντάττεται καί όπως 

35 ό τοις δεομένοις έπαντλών έαυτόν τ ω τοΰ πλούτου κενώματι προς σφρα-

6 cf. Eur. Bacch. 2 3 6 10 Ex . 28 ,2 sqq. 12 Eur. Iph. Taur. 1026 ; Simpl. in Epict. 
p. 88 ,3 ; 1 3 8 , 3 0 Duebner et al. 14 cf. Dion. Hal. comp. 18 16 ad vim passus cf. 
Eust. or. in Manuelem (infra p. 2 0 3 , 4 1 sqq.) 18 Prov. 3 1 , 2 2 2 2 E x . 19 ,6 ; 2 3 , 2 2 et 
locus communis apud auctores Byzantinos 24 E x . 2 8 , 4 et saepius 25 cf. Barn. 
1,5 2 6 cf. Le. 6 ,38 ; cf. et Basil, hom. in Ps. 7 , 4 - 6 27 Prov. 11 ,26 3 4 Eph. 
5 ,1 et al. 35 cf. Max . Conf. ep. 3 

3 2 οϋχήκιστα in text. cod. et in marg. ουκ ελαττον 
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γίδα οίον κοιλαίνει θείου έκμάγματος ή καί άλλως κατά τίνα θαυμασίαν 
άντιττερίστασιν τά σωματικά έξαντλών άντεισδέχεται τά του πνεύματος· 
οϋκοΟν και αυτός ό τ ω όντι θειος καί ών καί ύμνούμενος τ ω της μεταδό-
σεως ά γ α θ ώ εις εύεργέτην τυπούμενος (εϊη δ' αν ι'σον ειπείν εις θεού 

40 μιμητήν) έπί κεφαλής φέρει τήν θεόθεν εύλογίαν κόσμου Οψιστον ούκ 
άνέχεται yàp άγεννέστερα φρονεΐν του δοξάσαντος ουδέ άρξαι, καθ' ήν 
ουκ ευ τινα πεποίηκεν, άλλ' ύπεραναβαίνει τον νουν έκεΐνον ουδέ ζην 
κρίνων, ώς άν εϊη πρέττον άνθρώπω, τόν είληχότα μέν του δύνασ3αι 
χάριν, τό δέ της ευεργεσίας χευμα μή ττλη3ύοντα εις άέναον ήδη δέ καί, 

45 ó τις έπί μα3ήσεως πάλαι πεφιλοσόφηκεν, ώς δτε ψυχαί τή των όντων 
έμβαθύνονται γνώσει, τότε καί τήν έαυτών ζώσι ζωήν, ένταΰ3α μεθελκύ-
σας γνωματεύει 3ειότερον τηνικαΰτα τήν κρείττω ζωήν έπιβραβεύεσθαι 
ήμΐν, όπηνίκα τ ω άεί ζώντι θεώ δι' ευζωίας έγγίζομεν, ήν ή τής εύποιΐας 
δωρεά καταπράττεται , ότε ψυχή τ ω έλέω άντικταται τόν έλεον, δτε 

50 μεταδόσεως πνεύματι άναφέρεται πρός 3εόν οϊκο3έν τε άναπεταννυμένη 
προς τό κάλλος τό Οψιστον καί πτεροΐς αίρομένη έντεύξεως τής έκ στο-
μάτων πολλών, ήν και θεώ πλησιάζειν ήμεΐς τε μετά των αϋλιζομένων 
εις άλή3ειαν οϊδαμεν καί τις τών 3ύρα3εν πρεσβεύειν προς 3εόν φησιν || 
αυτήν άδωρότατα· τοιαύτην, άρχιερέων κορυφή 3ειοτάτη, τήν σήν κί-

55 δαριν ταύτην τήν ιερόν κατά πρώτας έπιβολάς 3εωρώ - έχω δέ καί εισέτι 
αυτήν κατιδεΐν εις δεύτερον έπιβαλών. 

'Αλλά δότε μοι, ώ πάνσοφον άκροατήριον, άναδραμεΐν αύ3ις προς τό 
πρότερον καί τι βραχύ προσεπιθεμένω είτα τών δευτέρων γενέσθαι καί 
διαβήναι εις τά έχόμενα· ουκ άνέχομαι γ ά ρ μή ούκ έκ3έσ3αι τών ίεραρ-

60 χικών ευεργετημάτων έν τι γοΰν ε!ς πρόοπτον ώς εϊ καί γεΰμα γλεύκους 
έξ άκροτάτου πί3ου γλυκάζοντος ή καί στιγμιαΐον καλόν έξ άπειρου καί 
ώς ευεργεσιών άβύσσου κυά3ιον καί άλλως δέ ταύτόν τι έχω παθών, 
όπερ άν τις όδοιπορεΐν κατά σπουδήν έλόμενος είτα δή ποτ ίμω Οδατι 
καλόν υπεκπρορρέοντι περιτυχών καί δίψαν π α θ ώ ν έκεΐνός τε γ ά ρ ούκ 

65 άν έχοι μή ούκ έπικύψαι καί άπερίττως, ώς έχοι, τό δίψος άκέσασθαι-
κάγώ δέ τού ποταμού τούτου τών εύεργεσιών έν χρω γενόμενος, ος καί 
ποταμός θεού πεπληρωμένος μοι καταφαίνεται, ούκ άν παραδραμεΐν 
έχοιμι ούδέ ραδίως έαυτόν άπαλλάξαι μή τήν γλώτταν έγκαθείς προς 
βραχύ γοϋν τ ω γλυκάζοντι τοΰ ρεύματος και ένδιατρίψας, έφ' όπο-

70 σονοΟν είδον έγώ σε, θειότατε δέσποτα, εύεργετικωτάτη χειρί ού μόνον 

36 Ικμάγματος: cf. Poll. 9,131; Eust . ad O d . 1857,13 45 Simp, in Epict. 108,40 48 
Philo decaí. 67 Is. 58,2 et al. 49 ά ν τ ι κ τ δ τ α ι : cf. Basil, horn. 7,1 52 Greg. Agr. 
Eccl. 6,1; loh . VI Hier. v. Ioh. D a m . 8 et al. 53 Ael. fr. 191, lin. 3 = Eust. ad II. II, 
738,62 sq. 54 v. supra adn . ad lin. 24 63 O d . 6,87 67 Basil, h o m . in Ps. 45,5 
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άλλα πολλά των θειοτέρων καταπραττόμενού και ά θεός, εττί πάντας 
βρέχων τον ελεον, άλλά καί χρονικής φθοράς παλαμναιότητι άνθιστάμε-
υον καί τό της ευεργεσίας βριαρόν έπιβούλω βίω άντεπεξάγοντα καί 
θανάτου κακοττοΰα την εΰττοιΐαν άντιττράττοντα, όπηνίκα συ μεν εΰερ-

75 γεσίας λαμττράν έγείρειν στήλην ύπ' άρχιτέκτονι τω έντελλομένω θεώ 
έσπευδες, χρόνος δε αυτής ήθελε κατασπαν καί τό πράγμα τοιούτον 
ήμΐν ίστόρηται· ήν τις ύπό τω σω τούτω κλήρω πένης άνήρ θαλάσση 
δυσπραγίας φορούμενος και τ ω εκείθεν σάλω πλαζόμενος άνακωχεύων 
όλκάδα βίου πολύφορτον τά γε εις τον σύμπλουν όχλον οί δε ήσαν 

80 γυνή τε ουκ ευ έχουσα τύχης καί παίδες έλεεινώ έκείνω πολλοί τε καί 
συνθέλοντες ελεον τα δ' άλλα κενήν άγωγίμων ύπανεϊχεν όχοΰσα τήν 
νήα ταύτην ή τοΰ βίου θάλασσα, ει καί αλλω βαρυτάτω λιμω κατοκώχι-
μον και ούτω μεν όλκάδος επιστάτης εκείνος οΰκ εύπορος έμπορος 
βρίθων λιμω, παίγνιον βίου, κυβερνήτης ουκ εύτονος, δυστυχίαις έμ-

85 φορτος, έπί μια μόνη σαλεύων άγκυρα σωτηρίω και ώς αληθώς ιερά, ή 
δε ήν έν τ ω ναώ τής του θεού σοφίας ιερόν κληρούχημα, έρεισμα βίου 
έμπεριγραφόμενον έκείνω μόνω πρός πρόσωπον, ώς ανάγκην είναι του 
τοιούτου κατοιχομένου ανδρός ή καί της αγκύρας οϋκέτι ούσης καταδΟ-
ναι τοις συμπλόοις τόν βίον αύτανδρον γίνεται δη τούτο δυστυχώς 

90 εκείνη τή παναπότμω συζυγία καί ó μεν κυβερνών άνήρ πεσών εκείτο 
παθών τά της φύσεως· ήν δέ τοΤς να[ύταις] ούκέτι ουδέ τό της άγκύρας 
καλόν έν χεροΐν, άλλά διεξέπεσεν οί δέ, έπε! ούκέτ' εΐχον τά σφζοντα, 
κακώς εΐχον και ó τού βίου σάλος ύπερανέχων αύτούς έβύθιζε μικρόν 
έμπνέοντας οικτρούς ναυαγούς ήδη και έξαπολουμένους κατά τό ποιη-

95 θέν, οΤς τό τοΰ δυσπραγεϊν άλμυρόν ύδωρ έξέπιον κατάγονται τοίνυν 
σπεύσαντες || έπί τόν σωτήριον δρμον ού γάρ ήσαν μακράν άπό τής 
σωτηρίου γής· ó δέ ήν ó μέγας σύ καί σωστικός τών δεομένων λιμήν καί 
τά τών έλπίδων εις σέ άνάψαντες πείσματα σώζουσι τό σκάφος τοΰ βίου 
καί άγωγίμοις ζωογόνοις φορτίζουσιν καί φιλοτίμοις δωρήμασιν καί 

5 ούτως αύτός τε έν άσφαλεΐ καθίσταται καί κυβερνών αύθις έφίσταται 

7 9 όχλον: cuius rei memoria non fit ap. Grumel , Reg. 

71 M t . 5 ,45 73 Philo vit. cont . 4 7 77 cf. Aeschyl. sept. 7 5 8 7 9 cf. M a n . 
3 , 2 4 1 8 2 Andr. Caes, in Ape. 18,17 83 paronomasia ab Eust. ipso orta esse vide-
tur 84 cf. Greg. Naz. or. 7 , 1 9 85 Diogenian. 5 , 2 9 et al. 8 6 cf. Philo decaí. 
67 9 0 I I . 2 4 , 2 5 5 ; 4 9 3 93 Philo sacr. Ab. 13 95 II. 6 , 6 0 et al. Od. 
4 , 5 1 1 4 cf. Philo leg. alleg. 3 , 8 0 

8 2 ή cod. κατακώχιμον cod. 91 legit et supplevit Kambylis 9 4 εξαττολλουμέ-
vouç cod. ; postea m. pr. in formam futuri corr. 5 άφίσταται cod. ; postea corr. m. pr. 
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παις εκείνου κυβερνήτου την σωστικήν έκδεξάμενος άγκυραν, εφ' ή και 
μόνη έσάλευέ ποτέ και ό πατήρ- καί ή vous ώρμίζετο έν καλώ, άλλα 
πάνυ βραχεΐαί τίνες ήμέραι και ροπή σμικρά κατάγει τον κυβερνήτην 
παΐδα, θάνατος άωρος φιλονεικών ώσπερ τήν τε νήα έκτρΐψαι και την 

10 δωρεάν άπαλειψαι· θρήνος ένταϋθα πάλιν τοις περιοΟσι της νεώς και έκ 
βαθέων κραυγή και δρόμος αύθις επί τά πρότερον κα'ι αί δεήσεις οικ-
τρότεροι, ó δέ αυτόχρημα έλεος πάλιν τά καλά εκείνα θαττον ή λόγος 
διαδίδως καί έτέροις του γένους, οϊ καί εισέτι στήλη μένουσι της ευεργε-
σίας ουκ έξάλειπτος- κάντευθεν τό τε οίκτρόν εκείνο σέσωσται γένος λι-

15 μου ΰπέρτερον καί ò φιλόνεικος κοπάζει θάνατος καί καταπεπαλαισμένος 
ελεημοσύνης βριαρότησι θραύεται. 

Καί τοΰτο μεν τοιούτον έπέτεμον, ίνα μή τον λόγον μακράν που της 
προθέσεως άπαρτώ, τά δε καθ' ήμάς, ώ θεία όμήγυρις, που ποτέ τάξεως 
θείη τις; ή πάντως έν τοις εΐσάγαν μεγίστοις, ει' γε πλεονάσας εις ήμάς 

20 τήν μεγαλωσύνην αυτού ó εΰεργετικώτατος άρχιερεύς διχόθεν επιχορη-
γεί τά καλά καί, δ φασιν, έκατέραις ήμΤν έπαντλεΐ, τόν τε έκτος εϋ ποιών 
άνθρωπον καί τόν εντός ουχ' ήκιστα καί où λέγω τά έν κοινω· τίς γάρ, 
ός οΰχί των απάντων εύ καθίσταται τά ές ψυχή ν, ότε τά υπέρ τών 
άγνοημάτων θεοκλυτεΐ τοΰ λαού πείθων τά υπέρ κόσμου τόν υπερκό-

25 σμιον; οίς δή πάντως συνεισβαίνει και τό ήμέτερον, άλλ' ήμΤν έπικάμπτει 
θεόν καί ίδιαίτατα καί, εις όσον χρείας οϊδε πίπτειν τά καθ' ήμάς, επί 
τοσούτον έπιμετρεΐ καί τό αγαθόν και πληθύνει τόν έλεον καί, καθάπερ 
τι πάλαι τών μή παρεωρασθαι δεόντων ó πρώτιστος καί μέγιστος δε-
σπότης καί άρχιερεύς ύπέρ έαυτοΟ και υπέρ δούλου κατεπράξατο, ούτω 

30 καί ó προς εκείνον τυπούμενος ενθεος ούτος άρχιερεύς· έκάλει καιρός ó 
χθές που και προ βραχέος, ει καί μή, καθά τότε, φορολογίας ούδ' άποδό-
σεως της έπ' άνάγκη, μεταδόσεως δ' ούν εκουσίου και σωτηρίου, ής δια-
βαίνων επί πολλούς ό μισθός άνέτρεχεν εις ψ υ χ ή ν καί ήμΐν ή χειρ ούκ 
έπέπληστο, άλλ' ην άνάγκη πάσα διεκπεσεΐν τού καλού, ó δέ άλλ' αύτός 

35 τό ένδέον ήμΤν εντελώς κατεπράξατο, έλεον μέν τοις δεδεημένοις πε-
ποιηκώς· καί ó έλεος άδρός καί έπεξήγετο δυσπραγία αιχμής και πολέ-
μου τραυματίας ένοσοκόμει συμποδισμόν άνορθούμενος μάχης καί λύ-
τρον ήν αιχμαλωσίας. Καί ούτω μέν αύτός τό γε εις εαυτόν πεποιηκώς, 
μετά δέ προσεπιθείς τ ω πολλώ της καταβολής έκείνης καί προσδα-

40 πάνημα καί τό καλόν ήμΐν αύτοΐς έλλογισάμενος καί τά της εύποιΐας καί 
ύπέρ ήμών άποτίσας ώς ει καί οφλημα ύπέρ παίδων πατήρ· τό μέν ούν 

16 βριαρότησι: cf. Eust. ad II. 1289,14 21 Zenob. 1,98 et al. 22 2 Cor. 
4,16 23 Hebr. 9,7 27 Ps. 35,8 37 συμττοδισμόν: cf. Hesych. s.v. ύφεσ-
μούξ 39 cf. Le. 10,35 

19 ή cod. 22 οΰχήκιστα cod. 35 μέν: fort, μήν scribendum 
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παλαμναΐον της ένδειας άμφοτέραις ώσπερ έμφυόμενον έλήστευεν ήμΐν 
καθάπερ τά έκτος ούτω και τα ένδον, σύ δε καί την έτέραν μέν αύτη ταΐν 
χεροΐν οϊδ' ότι τέλεον έν καιρώ καί αύτήν άπαγάγης έκσπάσας ήμών, 

45 τήν δέ ye λοιπήν καί έξέτεμες· ήδη καί αυτήν μέν εύχείρωτον άφήκας 
φέρεσθαι, ήμϊν δέ άνήκας λυσάμενος τήν ψ υ χ ή ν ούτως έξοονή τήν 
σωτηρίαν ήμϊν, ώς αιχμαλώτοις λύτρα ούτω καί τοις καθ' ή μας πορίζων 
τό λυσιτελές εις ψ υ χ ή ν συνανακράξατέ μοι τήν χάριν καί δσοις άλλοις 
τον δμοιον τρόπον πεφιλοτίμηται τό καλόν, ού y à p δή που μόνοις ήμΐν 

50 ίδέτωσαν πτωχοί καί εΰφρανθήτωσαν έχοντες ΐλαρόν ούτω δότην, δν 
θεός αγαπάν μεμαρτύρηται άναπληροϋντα σφίσι τά υστερήματα· καί 
Άλεξάνδρω μέν εί'περ τι άλλο κάκεϊνο σεμνόν έπιφέρεται, ότι τους θησαυ-
ρούς ερωτηθείς πρός τίνος, δπη ποτέ παραβύσας έχει, ό δέ τούς φίλους 
περιεστώτας ύπέδειξεν, ώς || έν αύτοϊς δν τό εκείνου θησαύρισμα· μακρώ 

55 δέ σεμνότερον τά ήμέτερα, εί'περ ήμεϊς έκ σου δοΰλοι δεσπότου άναλεγοί-
μεθα τά κάλλιστα εις άπαν, ότου χρεία, συγκροτούμενοι δια σοΰ. Ούτω 
πάσιν επαρκείς πατρικώς, οϋτω κοινόν έκκεισαι αγαθόν εις άπόλαυσιν, 
ώς αέρος όλκή, ώς ήλίου λάμψις, τό πάντων Οπερθεν, ώς σπλάγχνα 
θεού. 

60 'Αλλά τί μοι σταγόνας ύετού άριθμεΐσθαι, εϊ καί τερατεία χρησμού 
άμμου χύσιν οΐδεν; αλλ' ήμϊν ούτε τούτο ρητόν καί καθάπερ ούδέ 
πλήθος άστρων ούτως ούδέ τών σων εύεργεσιών έστι μνησθήναι προς 
όνομα· άρκέσει δή μοι βραχυτάτω λόγω τό παν περικλεΐσαι τοσούτον 
ύπειπόντι, ώς άρα θεώ μέν αιώνια τά τού εύεργετεΐν, χρόνος δέ ó μακρός 

65 βασιλέων μέν εύεργετικωτάτου εύφόρησεν, τού κρατίστου ήμών αύτο-
κράτορος, πατριαρχών δέ σού τού θεοειδούς άρχιποίμενος· άλλά βασι-
λική μέν ποτε πρόσρησις έκ τού εύεργετεΐν παραχθεΐσα (καί τίς ούκ 
άκούειν έχει τόν έν ϊστορίαις εύεργέτην έπικαλούμενον;) άπελήλεγκται 
νΰν της φερωνυμίας έκπίπτουσα· που γαρ αν έτι εύεργέτης εκείνος παρα-

70 βαλλόμενος τ ω εύεργετικωτάτω ήμών βασιλεΐ, εί μηδέ βραχύ τι λιμνίδιον 
τήν της θαλάσσης δεόντως κλήσιν άποκληρώσεται; καί τ ω όντι έχρήν 
άδελφά φρονεϊν άρτι ταΐς λοιπαΐς βασιλικαΐς άρεταΐς καί τά εις εύεργεσίαν 
καί ώσπερ έκείναις άπάσαις ούτω δή καί ταύτη τόν ήμέτερον βασιλέα 
ύπερκεΐσθαι τών άνέκαθεν. Άλλ' ούτω μέν έπεσε ποτε εις βασιλέως 

75 κλήσιν, όπερ έφαμεν, τό της εύεργεσίας όνομα, εί καί άπελήλεγκται, πα-

50 Ps. 68,33 2 Cor. 9,7; cf. et Prov. 22,8a 51 2 Cor. 9,12 et al. 52 Them, 
or. 16,203b; Lib. Chr. 1 (8,63 Foerster) et al. 57 Thuc. 5,90 60 lob 36,27; Sir. 
1,2 Hdt. 1,47 68 Inscr. Prien. 2,6 (Antigonus); IG 12(1), 978 (Traianus) et al.; cf. 
et Steph. T h G L s. v. 

44 άτταγάγης: i. e. coni. aor. pro ind. fut. 57 ex άπόλαυσμα corr. m. pr. 65 ex 
εϋεργετικωτάτων corr. m. pr. 
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τριαρχική δέ σεμνολογία νυν πρώτιστα έκ του εύεργετεΐν προσρηθήσε-
ται καί χρόνος où σχοίη αν τον ύπερτερήσοντα παραγαγεΐν. 

Τοιαΰτά σου, πατριαρχών άγιώτατε, τα του ευεργετεΐν καί τοιούτος 
μεν ό έλεος, τοιαύτη δέ της μεταδόσεως ή θεόθεν άντίδοσις, ευλογία ή επί 

80 κεφαλήν, ής τύττος ήμΐν μεταρσιοΰται ή κίδαρις κατά πρώτην θεωρίας 
έπιβολήν ή δέ καί άλλως έν τη σή θεία υπέρκειται καί ιερά κορυφή καί 
εστίν αύτη τό της έν σοι σοφίας ϋπερανεστηκός καί ύπεραναβαΐνον τα 
κάτω καί των άνωτάτω γινόμενον καί θειοτέρων καί υπέρ άνθρωπον, 
ήν ούκέτι ώς κίδαριν μόνην έθεώρουν εγώ, άλλ' ύπεραναβαίνων τω 

85 λόγω και εις κλίμακος εκείνης έθέμην ισότητα, ής ή κεφαλή έπ'ι τον ουρα-
νόν στηρίζεται, των μέν κάτω βραχύ τι προσαπτομένης καί εις όσον 
θιγγάνειν αυτών τω λόγω της κάτωθεν διαρτίας, τω δέ λοιπώ παντί 
άνω ήρμένης καί άνατεταμένης εις θεόν, ος δη ουσία εστίν ΰπεραίρουσα, 
καί προς ύψος οΰράνιόν σέ τε άναγούσης καί ήμάς συναναγούσης, οίς 

90 τών κάτω καί περί γήν ανασπά· καταβαίνω δ' ουν τέως ταύτης της 
κλίμακος και δια τό καίριον της κιδάρεως εΐσαϋθις γίνομαι καί ώσπερ έν 
πολλή έκείνη τή κλίμακι ούτω δή καί έν όλίγω τω της κιδάρεως ταύτης 
ογκω τήν αύτήυ σοφίαν τήν σήν ένοπτρίζομαι, ήν εϊπερ τις άλλος αρχιε-
ρέων τών έν άκοαΐς κορυφαίαν προβέβλησαι και άναγωγόν, δι' ήν καί 

95 προ τής υψηλοτάτης ταύτης καθέδρας εις φιλόσοφον ύπατείαν ύψώθης· 
καί νΰν έν άρχιερεύσι λάμπεις ύψιστος' κέκλωσταί σοι αύτη έκ βύσσου 
καθαρός διά τό έν λόγοις άνθηρόν, εί' γε καί έξ άνθέων άριστη βύσσος 
είδε ξαίνεσθαι- έστι καί ποικιλτόν έργον ή κίδαρις αύτη διά τό πολυειδές 
τοΰ φιλοσοφείν ή τήν φύσιν μέν ò παλαιός λόγος ποικίλτριαν πολλών 

5 καί καλών έργων ορθότατα καλεί, φιλοσοφία δέ, τό παμποίκιλον άγα-
θόν, ού τεύξεται τοιούτου προσρήματος, ής αύτός, θειότατε άρχιερεύ, 
τό άκρον κατείληφας, ού τλημόνως, ώς άλλοι πολλοί, άλλά μικρού καί 
άπόνως; ού γάρ ήν άνάγκη καί σοί διά τοΰ τών || ΐδρώτων πλήθοντος 
ποταμού διελθεΐν, είτα καί ραδίαν τήν σοφίαν εύρεΐν, άλλ' έδει τόν διδά-

10 σκαλον ειπείν τι καί προβαλέσθαι εις νόησιν, σέ δέ εις άκαρές χρόνου 
ύφαρπάσαι τό νόημα ού πάνυ πονήσαντα καί, καθάπερ ή ιστορία παρα-
δίδωσιν τό τού υάφθα τεράστιον (εΐν' γάρ έκεΐυο ράναν τά κατά γης, 
έφ' όσον άν τις μήκους αίροΐτο, είτα πΰρ άκρω έπιβαλεΐν καί άμα τό πΐχν 
άχρόνως οίον άναλάμψαι καί κατά συνέχειαν έκφλογώσεως), ούτως έδει 

15 θεώρημά σοι παρατεθεΐσθαι τών καί πολυλογουμένων καί δυσεφίκτων 

79 v. supra ad p. 103,25 80 v. supra ad p. 103,24 85 Gen. 28,12 1 Ex. 28,6 
et saepius 3 Ex. I.e. 4 Strab. 17,1,36 12 Dio Cass . 26,16,1; 75,11,4 et al. 

12 ad formam εΐν cod. cf. Syll. Inscr. Graec. 3,135,4 et al. ράναντα cod.: distinxi et 
correxi; ad usum vocis transitivum cf. Hippocr. fract. 21 et al. 
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διά τό τής θεωρίας οϋκ εμφανές, και ò νους εύθύς έπιβαλών άπ' άκρου 
μέχρι πέρατος έξικνεΐτο καί διέφαινε τό τέως άλαμπές και τη συνθήκη της 
θεωρίας έναστράψας τοΰ τε συμπεράσματος ταχύ έδράττετο καί φωτί 
άναλύσεως τά του συνθέματος διεπύρσευε. 

20 Παράστητέ μοι, όσοι της τούτου σοφίας γεγόνατε κατοκώχιμοι, όσοι 
τοΰ κρατήρος των λόγων ένεφορήθητε, όσοι τοΰ της σοφίας οίνου πιόν-
τες εμεθύσθητε, καί μοι πολύφωνον άρμονίαν κρουσάμενοι τό πολυειδές 
της σοφίας μαρτύρασθε· θεατρίσατε, όσα περί θεολογίαν έκαρπώσασθε 
τούτου, όσα των περί φύσιν, τά περί την ουκ εν Ολη θεωρίαν των 

25 ένύλων ειδών, τά πρός ήθος, τά της πανδήμου ρητορείας, τά της ιδία 
λαλούσης, ταλλα πάντα, δι' ών ποικιλτόν έργον ή τούτου ήμΐν άνα-
πέφηνε κατά θεωρίαν ιερά κίδαρις. Άλλ' ύμεΐς μεν άπαξ ένδόσιμον πρός 
ήμών λαβόντες τοΰ εις μαρτυρίαν άναφωνεΐν καί τό ποικίλον έκμέλπειν 
της τοΰ μεγίστου άρχιερέως σοφίας ούκ άν, οΐμαι, άνάσχησθε τοΰ μέλους 

30 παύσασθαι. Άλλ' εγώ βούλομαι σιγαν υμάς ήδη καί μή κροτεΐν εις θόρυ-
βον ού γάρ εστίν έν λόγοις έτι μακροϊς τά τών μαρτυριών, άλλά κατά 
τήν έν ίστορίαις χειρονομουμένην άνάτασιν ούτω ταχύ καί ύμδς χρή 
έπινεύσει κεφαλής ή καί ρήματι βραχυτάτω άφοσιοΰν μοι τους μάρτυρας· 
άλλ' οϋτω μεν ό μυριόλεκτος ΰμεΐς περιούσιος τοΰ θεοΰ θείος λαός καί 

35 ιερός, όσοι τε τήν της προεδρίας άξίαν εϊλήχατε καί όσοι τό ιερόν καί 
θείον τοΰτο κυκλοΰτε συνέδριον, έπεμαρτύρασθέ μοι τό τής θεωρουμένης 
γνώσεως πολυειδές· καί μοι έν τούτοις έχέτω πέρας ή θεωρία, ην ύπέβα-
λεν ή άρχιερατική άνώρροπος κίδαρις· κάτειμι δή επί τάς έπωμίδας τάς 
ιεράς τήν τε έκ δεξιών καί τήν εκατέρωθεν, τάς σάς ταύτας, άς ώς ούδείς 

40 έτερος πρωτοφανείς έαυτώ περιθέμενος ένδιαπρέπεις τω θείω τοΰ στο-
λισμού, καί σκέπτομαι κατά λόγον όμοιον καί αύτών έκατέραν καί εΐσιν 
αύται ούκέτι κατά μόνας γνώσις ή άνωτάτη καί ύψος λόγου καί σοφίας 
άνάτασις, άλλά καί λόγος εμβριθής καί πράξίς γε μήν έπί τούτω, άλ-
ληλουχούμενα ταΰτα καλά και άλλήλων άγχι στρεφόμενα καί δοιαζό-

45 μενα μεν εις λόγου διαφοράν, άλλως μέντοι, τό τής Γραφής ειπείν, ετέρα 
τήν έτέραν συνέχουσαι- άνωφορεΐται μεν ουν σοι φύσει ό λόγος, άρχιερεΰ 
άγιώτατε, ώς καί άνόπιν ή θεωρία έβράβευεν, άλλ' ή πράξις αύτόν 
άναγκαίως κατασπα και βρίθειν περί τά κατ' άνθρωπον σπουδαία ποιεί 
καί εις εν ήκειν ταΐς εις κοινωφέλειαν πράξεσιν, ϊνα μήτε τι τών σών 

20 κατοκώχιμοι: v. supra ad p. 105,82 22 Philostr. VA 162 (p. 74,24 Kayser) 27 
v. supra ad lin. 3 33 Ael. var. hist. 14,22 35 Est. 10,3g et al. 38 άνώρροττος: 
cf. Olymp, in Plat. Phaed. p. 244 Norvin v. supra ad p. 103,24 39 Ex. 28,4 et 
saepius 45 Ex. 28,7 49 κοινωφέλειαν: cf. lust. Nov. 7,12 Ep. v. l . ; Diod. Sic. 1,51 
v.l. 

32 in marg. cod.: ζητεί 38 ex άνώροττος corr. m. pr. 39 e δεξιόν corr. m. 
pr. 45 άλλως (i. e. άλλ' ώς) cod. 
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50 πρακτέων εϊη μή έλλογον μήτε λόγου σπουδή διεκττίτττη τοΰ πράττε-
σθαΐ' διά TOI ταΰτα ό πτερόεις καί ουράνιος λόγος και προς φύσιν αίρόμε-
νος εις μετάρσιον ένταΰθα βρίθει βραχύ τι κάτω καί τη των ττρακτέων 
όρθότητι συμπλακείς εις έκατέραν έπωμίδα σοι τίθεται· καί μετά του 
σταυρού, ον έπ' ώμων άρας δια νεκρώσεως παθών άκολουθεΐς τ ω Χρι-

55 στω, αίρεις καί τάς ιεράς ταύτας εττωμίδας, εργάτης ών θεού καί διδακτός 
ό αυτός καί εκ τε δεξιών εκ τε αριστερών αρχήν ταύτην επί ώμου αϊρων 
έξάρχουσαν ήμίν άπαντος || άγαθοΰ. 

~Ω λόγου πέλαγος où κενεμβατοΰν, άλλ' εις μεγάλην άποτελευτών δε-
χάδα πραξιν τήν ένθεον ώ πράξεις ένθεοι βάπτουσαι εις λόγου θάλασ-

60 σαν καί πλαδαρόν άπαν καί εύλυτον τ ω εκείθεν στύφοντι διαπεφευγυΐαι 
και τ ω εντεύθεν δέ ήρτυμέναι άλατι καί πολύ πλουτοΰσαι τό νόστιμον 
καί τήν εν τοΤς οϋχ' ύγιώς φρονοϋσιν παύουσαι μώρανσιν, ει'τε τις έν 
δόγμασιν où φρονοίη ευ είτε καί άλλως εις νουν ρεμβόμενος τοΰ κατά 
φύσιν ορθά φρονεΐν έξέστηκεν ώ λόγος προκύπτων εις θειότητα πρά-

65 ξεως· ώ πράξις, ήν λόγος έπικοσμεί τό εκάστου έργου σωματικόν άπο-
λεπτύνων είς άϋλίαν αιτιώδη φιλόσοφον ώ λόγου λεπτότης, ον πράξις 
έμφρων συνειληφυΐα σωματοΐ ώσπερ έν εαυτή καί διεκφαίνει καί τό αύ-
τοΰ στερέμνιον διαδείκνυσιν ώ πράξις καθάπερ οι σοφοί τά ές μηχανήν 
τήν άύλον θεωρίαν εις σώματα ούτω δή καί αύτή τόν λόγον, δτε δεήσει, 

70 κατάγουσα εις έλλόγου πρακτέου παχύτητα καί ούκ άχρειοΰσα τό τοΰ 
λόγου καλόν, οις διά τών πρακτέων είσδύνων εις κάλλος αύτά χρωζει 
όσα καί άέρος σκότωσιν ήλιος, άλλ' αύτή μεν είς ύλην οίον ύπεστρωμένη, 
τω λόγω δέ άποχρωμένη ώς ει καί σώμα ψυχή καί τόν μεν λόγον έν τ ω 
κατά φύσιν τηροΰσα, τ ώ δ' εκείθεν τιμίω αϋτη συνεκλάμπουσα- ώ καί 

75 πράξις καί λόγος τήν κατά πάντων άναδησάμενα νίκην, έπωμίδες ίεραί 
αύται, δι' ών αίρεις γήθεν ήμάς επί τών σών μεταφρένων άναλαμβάνων 
καί ρυθμίζων εις άρετήν καί κουφίζων άνω, ένθα ήμών τό πολίτευμα, καί 
τους κοπιώντας καί πεφορτισμένους άμαρτάδων άχθει προσκαλούμενος 
εύαγγελικώς εις άνάπαυσιν ώ λόγος ένθεος, ον έδει συμπαραμένειν τ ω 

80 ούτω πρακτικωτάτω κατ' άρετήν, ώ προς θεόν τυπουμένη πραξις, ής έδει 
τ ω ούτω φιλοσοφωτάτω προς τό εφ' άπασιν έντελέστατον, θεία τις αύτη 
τών τε κατά λόγον θεωρημάτων καί τών κατά βίον ενεργημάτων πλοκή 
καί μακρώ τ ω μέσω τήν τυπικήν τών έπωμίδων ποικιλίαν ύπερεκτρέ-

51 Tat. or. 7 54 Ammon. Alex, in Mt. 27,44 55 cf. Mt. 20,1 sqq. 58 Plat. 
Prot. 338a ad locum cf. Greg. Nyss. v. Macr. p. 390,16 Jaeger 59 cf. Clem. Alex, 
ström. 2,18 (p. 155,11 Staehlin) 61 Col. 4,6 62 μώρανσιν: cf. Schol. ree. Aeschyl. 
sept. 756; cf. etiam Lc. 14,34 66 cf. M. Ant. 4,21 et saepius 75 Phot. lex. s.v. 
ττεριαγειρόμενοι ( = Simon, fr. 506 Page) v. supra ad p. 109,39 77 Mac. Aeg. hom. 
17,4; Greg. naz. or. 33,12 et al.; cf. Hebr. 13,14 78 Mt. 11,28 79 Orig. princ. 
4,1,6 et al. 80 cf. Orig. princ. 3,1,15 
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χουσα καί τώ μεν στιλπνώ καί ήλιώδει της κα3αρότητος ύττέρ τον έκεΐ 
85 χρυσόν άπαστράπτουσα, τω δέ δι' αλλήλων ίκνεϊσ3αι ταΰτα πολυειδώς 

έργον ουσα καί αυτή ττοικιλτόν η δέ δακτύλω 3εοΰ συγκροτείται καί εις 
έργον της βασιλικωτάτης τριάδος άποτετέλεσται, ταύτη καί άπό κλώ-
σματος κοκκίνου καί πορφύρας πλουτοΰσα πολύ τό σεμνόν, τω δέ προς 
ήμΐν μεν είναι ταύτα καί περί γήν, ουρανού δέ ήξιώσ3αι τω Οψει της 

90 μεγαλειότητος προσεπαυδούσα καί τω έξ ύακίνΒου καί βύσσου καλλι-
στεύματι, ών τη βύσσω μέν ή γή κατασημαίνεται, υάκινθος δέ ύψη-
λοφωνεϊται εις οϋρανόν. Οϋτω δή ούν τάς έπωμίδας τεθεωρηκώς 3εώμαι 
κατά ϋψος δμοιον καί τάς επί ταΐς έπωμίσιν άμφοτέρας άσπιδίσκας, άς 
χρυσός μέν κατήρτισε, κύκλου δέ σχήμα περιετρόχωσε· καί μοι και δια 

95 τούτων παρίστανται τό τε του λόγου λαμπρόν καί τό των πράξεων 
στίλβον καί ήλιώδες καί ώς αληθώς άκίβδηλον καί τό νοερόν άμφοΐν καί 
περαΐνον εις νουν εις εαυτόν Ιστραμμένον καί μή έξω ρεμβόμενον, έτι γε 
μήν καί τό κατ' άρετήν άπλοΟν καί άγώνιον καί ώς ειπείν άπαρέγκλιτον 
καί τό έν άγαθοΐς πανδεχές· οϋτω γάρ καί κύκλος άπας μή γωνιούμενος 

5 εις εαυτόν στρέφεται καί συνάπτεται καί εις ευρύ χωρίδιον ϊσταται. 
Κείσθωσάν μοι καί εις σύμβολον τής ύπέρ 3εοΰ || μάχης τα τών 

άσπίδων τούτων τυπώματα καί μάχης εκατέρας εκείνης, ην τε προ τής 
κατά πνεύμα ταύτης υψηλοτάτης άρχής άνέτλης προπολεμών του 3εοΰ, 
δτε καί υπό στρατηγώ έτάττου τω άρχιποίμενι, δς τήν τοΰ εύαγγελίου 

10 τε τρίβον έβάδισε και εύαγγελιστοϋ κλήσει καί πράξει σεμνυνάμενος μα-
καριστώς μετετάξατο, καί ή κατά μόνας αύτός ένίδρωσας τήν κατά 
πνεΰμα στρατηγίαν άναδεξάμενος του πιστού λαού εκ 3εού· καί στρα-
τιωτικός μέν άνήρ οϋκ αν τήν όμοίαν ένδείκνυσ3αι προ3υμοϊτο σπουδή ν 
υπό στρατηγώ τε ών και αύτός στρατηγών, άλλα τον μέν στρατιώτην 

15 τάχ ' άν ύπτιάση ποτέ, τήν δέ στρατηγίαν ούκ αν τού πονεΐν κα3υφιέναι 
πείσειεν, άλλά καί αύξάνοι αν επί πλέον τό σπούδασμα, σύ δέ καί στρα-
τιωτευόμενος ούκ ένέλιπές τι τού επιτείνειν τό άγωνιζόμενον ύπέρ 3εού 
καί στρατηγεΐν τεταγμένος ούκ είχες, δ τι πλέον προσεπι3ήσεις τω 
πρώην σπουδάσματι· ού γάρ ην τω έντελεστάτω προσ3εΐναι ούδέ τώ 

20 άνελλιπεΐ προσεξευρεΐν τό λειπόμενον· καί τί δή τά πασιν έκδηλα καί 
ύπό πολλών ήδη άριδήλως έρρητορευμένα ήμας άναπολεϊν ώς έν 

7 μάχης — εκείνης: verisim. Grumel, Reg. n. 1053 10 εύαγγελιστοϋ κλήσει: spectat ad 
nomen patriarchae (Lucae Chrysobergis) 

85 Ex. 28,8 et saepius 86 v. supra ad p. 108,3 Ex. 8,15 et al. 88 Ex. 28,8 et 
saepius 90 ττροσεττσυθοΰσα: cf. Steph. ThLG (e Choric.) Ex. I.e. 91 Philo de 
congr. 117 93 Ex. 28,13 et saepius 94 ττεριετρόχωσε: cf. Suda s.v. ε3ρίγκω-
σεν 10 Orig. in loh. 32,1 
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ύτταρχή πλατυκώτερον, ενθα τοΰ μή έν καιρίω πολυλογεϊν εστίν άπαλ-
λαγήναι ταχύ εκείνο είττόντας, ώς ότι τους πολέμους εκείνους ήγειρε μεν 
ό φίλερις της άλη3είας εχθρός, φ μέμηλεν ές άεί έρις τε και μάχη και τα 

25 έκ τούτων κακά, βασιλεύς δέ μέγας ώς τό άλλόφυλον βάρβαρον τη προς 
αϊσθησιν ούτω και τη τοΰ πνεύματος μαχαίρα τό φιλόμαχον έκφυλον 
παύσας κακόν εις τροπαιοφόρον κάνταΰθα γέγραπται; ούκ έξω δέ του 
τροπαίου τούτου ενεγράφης ούδ' αύτός, τά μέν πρώτα των της εκκλη-
σίας προμάχων πρωτοστατών ύφ' έτέρω συνθηματίζοντι τά τοϋ πνεύ-

30 ματος, είτα και στρατηγεΐν αύτός είληχώς. 
Τοιαύτά σοι τό τών έπωμίδων μετά την κίδαριν, έν τοιούτοις καί τό 

της άσπιδίσκης έκατέρας καί ή έν τούτοις θεωρία πέρας έχει τό επιβάλ-
λον ήμΤν τόδε γε τών έπωμίδων κεφάλιον σμάραγδος αύτη περίκειται 
ταύτας, ή μέν ένθεν, ή δέ την έτέραν, εις ώχρου μέν ήρέμα στυγνότητα 

35 βάπτουσα τ ω κατά φύσιν χρώματι, λάμπουσα δέ κάλλει γλυφής εις βά-
θος καί τύπους έν ού προφανεΐ διαφαίνουσα θείους καί τήν άπασαν δό-
ξαν έσωθεν φέρουσα καί, ώς αν τις εϊποι, παραξέσας παλαιάν παροιμίαν, 
εις γλύμμα θείων κοιλαινομένη ρανίδων ένδελεχεία τών άνωθεν, δακτύλω 
καταγεγραμμένη θεού, γραφείω διαγεγλυμμένη πνεύματος· λίθοι ούτοι 

40 πολυτίμητοι δύο μέν, ότι πρός πρακτέα και λόγους σχίζονται, ού κατά 
τούς τυπικούς δέ τού μνημοσύνου λίθους ονομάτων δωδεκάδι μόνη τή 
τών υιών 'Ισραήλ πρός μνήμην θείαν τυπούμενοι, άλλά και ετι πλείοσι 
μνήμαις έμβαθυνόμενοι καί ού μόνον άποστόλων, ούς ή έν τ ύ π ω γλυφή 
προηνίξατο, άλλά καί άνδρών άποστολικών, οις καί αύτοΐς κατά τούς 

45 έξ Ισραήλ τό του βίου τέλος θεόν όραν καί τόν όντα νοεΐν καί πρός 
αύτόν τυπούσθαι λόγου τε ειλικρίνεια καί πρακτέων όρθότητι· ους πάν-
τας και ώς έπί λίθοις διασήμοις ένέγραψας τ ω στερεμνίω της μνήμης καί 
τοΰ παντός τιμωμένω καί ούκ είδότι έξάλειψιν και εις άρχέτυπον φέρεις 
τούς μέν λόγου, τούς δέ πράξεως· όσα μέν ουν σοι έν διδασκαλίας ύψει 

50 καί άπορων εύπόροις άνακαλύψεσι καί μυστηρίων θείων έν άποκρύφω 
κειμένων έκφάσεσι, λόγοι ταΰτα θείοι καί ϋψος εννοιών καί εις τό τής 
κιδάρεως ήρται ήδη μετέωρον (τέθειται γάρ σκοπός εις διδασκαλίαν τή 

2 2 ττλατυκώτΕρον: cf . Eust . in D i o n . Periheg. prol . (p. 71 ,Β Bernhardy ; p. 2 0 5 , 3 5 M u e l -
ler) 2 4 Phi lo conf . ling. 4 8 2 6 E p h . 6 , 1 7 3 2 v. supra ad p. 1 1 1 , 9 3 3 3 ad 
passu m p. 1 8 , 2 — 4 1 , 2 3 cf . E p i p h a n . C o n s t . D e g e m m i s 2 9 3 — 3 0 4 et los . a n t . lud. 3 , 1 6 6 / 
6 8 ; id., bell . lud. 5 , 2 3 4 3 4 E x . 2 8 , 9 et saepius 3 6 C o d . lust . 1 , 2 , 2 0 et mult , 
al. 3 8 Choer i l . Epic . fr. 10 Kinke l 3 9 sqq . ; E x . 3 1 , 1 8 ; D e u t . 9 , 1 0 4 1 E x . 2 8 , 1 2 et 
saepius; c f . et E x . 3 6 , 2 1 4 5 M t . 5 , 8 ; c f . et epist . 1 loh . 3 , 2 4 6 C l e m . Alex , s t r ö m . 
4 , 2 2 5 0 άνακαλύψεσι : c f . Euseb . v. C o n s t . 4 , 3 4 

33 τ ό δέ ye c o d . 
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οικουμένη μετάρσιος καί λαμπρός οίον φωσφόρος τω της εκκλησίας εν-
τελείς Οψει ό σός λόγος, απανταχού γης πυρσεύει τό σέλας της γνώσεως 

55 πολυειδές), δσα δέ σοι πρός τα καθ' ημάς διαβαίνει και ώς έξ ούρανοΰ 
άναψύχων ύετός εις τα ττερί γήν καταβαίνει, έν οΤς ό περί πολιτείαν καί 
βίον όρ3όν άνθρωπος στέφεται λόγω κριτικω βραβευόμενος, επιπλοκή 
θαυμασία ταύτα λόγου καί πράξεως παρά σου καί ζητηθείσα καί 
ληφθείσα θεόθεν κατά τό γράμμα τό ιερόν καί δια τοΰτο || καινοτάτη 

60 καί ής ουκ αν έξευρεθεΐσαν θαυμασιωτέραν ίστορήση τις· καί ήσαν ταύτα 
ήμΐν έπωμίδες κατακεκροτημέναι où μόνον λόγου χάρισιν, öv τό της 
ψυχής ιερόν καινότατά σοι προβάλλεται, άλλά καί πράξεων σταθηρό-
τητι , ας ό έν σοι όρθός λόγος οϊδεν έπικοσμεΐν ούδενός ενδεών των πώποτε 
ούτε προς αληθείας εύρεσιν καί ψεύδους έλεγχον ούτε προς έκλογήν 

65 πρακτέων και άπεκλογήν ού γάρ δήπου δοτέον έν τοις άρτι χρόνοις 
πέρατι τό καλόν, ώς μη αν έξεΐναι ταΐς ψυχαΐς καινήν τινα τέμνειν όδόν 
βίου σπουδαίου, άλλ' ανάγκην είναι παραμένειν τοϊς πάλαι καί προ 
ήμών καί τοις αύτοΐς έγκαθήσθαι καί τόν αύτόν έλίττειν άεί κύκλον τρι-
βομένους περί τά φθάσαντα, ουδέ γηράσαι νομιστέον τόν χρόνον ουδέ 

70 τήν φύσιν άποκαμεΐν, ό δή τίνες ουκ οϊμαι πάνυ σπουδάζοντες, άλλά 
θέσεώς τίνος προ'ί'στασθαι θέλοντες οΐονται, ώς μη αν μήτε λόγου καινού 
τίνος προβολέας είναι τους τοΰ καθ' ημάς γένους μήτε πράξεως έτεροίας 
παρά τά έν παλαιοΐς άγαθά· οΰ γάρ στενοχωρήσω τό του λόγου ποικί-
λον έγκατακλείσας εις οϋτω μονοειδές ούδ' ούτω καταψηφισαίμην άν 

75 πενίαν του πλούτου της άνθρωπείας φύσεως, ώς μή άν πλέον μηδέν των 
άνέκαθεν εις αύτήν καθηκόντων καλών έχειν προσκτήσασθαί τι κατά 
λόγον καινοτέρας ευρέσεως· ούκουν τά τοιαύτα δοξαστέον, άλλ' έστι 
πάντως καί τή γενεά ταύτη θεόσδοτον άγαθόν, εΐ καί μή ούχ' όπως 
σπάνιον καί δέδοται θεόθεν καί αύτη προσεξευρίσκειν τεχνασμάτων δει-

80 νότητας καί λόγων έγχειρεΐν καινότησιν αγαθών καί έργων όμοιων έπι-
νοίαις, ά μή προς άρχαΐα ραον έξεικονίζειν εχει τις, άλλ' αύτά πρός άρχέ-
τυπον καλού προϊστάν τοις είσέπειτα· καί γέγονε τοις πάλαι χρόνοις 
έργα και πολλά καί μεγάλα, όσα έκμετρεΐν ούκ άν έχη τις· έξηνέχθησαν 
βουλαί και σοφισμάτων έπίνοιαι, όσα ούδέ μακρά τις καμών δια βίου 

85 περιελεύσεται, άλλ' ού δήπου τά της εύρέσεως πεπεράτωνται, ώς μηκέτ' 
έχειν έργον καταπραχθήναι καλόν έκ καινής ή βουλήν προβεβλήσθαι 

59 Mt. 7,7 sq.; Le. 11,9 sq. 61 v. supra ad p. 109,38 Demosth. 4,38; cf. et Dion. 
Hal . comp. 23 66 Diog. Bab. Stoic. 3,219 v. Arnim; cf. et Clem. Alex, ström. 
4,23 69 Aeschyl. Prom. 981 

53 evtiSeìs cod. ; postea corr. m. pr. 68 έλίττειν cod.; postea corr. m. pr. 
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διεκπεφευγυΐαν τό αύχμηρόν ή νόημα ευγενές, ου εύκλεές τό νεώτατον, 
άλλα καθάπερ ή μεν των έν λόγω στοιχείων άρχή ώρισται καί όσα εις 
την τούτων σύλληψιν καί τα έκ τούτων ώς έν άδροτεροις μέρεσι λεκτά 

90 (οι δ' έξ αύτών λόγοι ούκ αν δι' αιώνος έπιλείψωσι καινά καινοις έπισυν-
είροντες τα νοούμενα), ούτω καί τοις κατ' άνθρωπον ό μεν ορθός λόγος 
μεμέτρηται κανόσιν ου διανενεμημένοις εις άπειρον, τα δ' έξ αύτών με-
τρεΐσθαι ούκ οΐδασιν. 

Ούκούν αύτά καί εις αιώνα τοις μεγαλεπη βόλοις νεάσουσι, καί μά-
95 λισθ' όσοι προς τοις άλλοις άγαθοΐς καί τάς μεγίστας τών διοικήσεων 

εϊλήχασιν, αίς θεός συνεισέρχεται· καί ού μακράν τα πιστουντα τόν λό-
γον, άλλ' έκ τών άγχοΰ καί προσεχών ληπτέον μοι τήν άπόδειξιν εΐδο-
μεν έναγχος βασιλέως έργα καινότατα, καί οίς ούκ εστίν ούδέν τι τών 
παλαιών συμπαραβαλεΐν, εφόδους στρατηγικός, αίς οΰκ έστιν άντιπαρα-

5 3εΐναι τά εις έξίσωσιν, Οψη κατορθωμάτων ύπερεστηκότα τών πώποτε-

έκόμπασέ τις τών πάλαι στρατηγών έλθείν έκεϊνός που καί ΐδεΐν καί νίκην 
άρασθαΐ' καί ην τούτο κατορθωμάτων έν τοις μάλιστα καί έδόκει μηδέν 
έχειν, ω παράλληλον κείσεται, καί ήν άληθώς τοϊς πριν άπαράμιλλον ό 
5έ ημέτερος βασιλεύς καί τούτω μέν τω εργω μυρία προς ισότητα ήγει-

10 ρεν άριστεύματα, έκαίνισε δέ καί αύτός άρτι τροπαίου στήλην έστηξο-
μένην τοις μεθύστερον εις παράδειγμα· τη γάρ τών Παιάνων γ η ούτ' 
έπιστάς αύτός άρτι ούτε ΐδών, άλλά δεσποτικώς κελεύσας ού τούτο μό-
νον ειπείν νενίκηκεν, άλλά σύμπασαν έαυτοΰ έθετο, οις αύτός έπιπέμψας 
άνίδρυσε τω της άρχής θρόνω τόν άξιον καί ιδού τούτο έργον βασιλικόν 

15 έκ καινής, ουπερ ούκ άν έχοι τις παραγαγείν έτερον εις ισότητα' || καί μή 
τις άνθυποκρουέτω τόν λόγον ήμϊν εις ίσον πειρώμενος άγειν τώδε τω 
άριστεύματι τό τεθρυλημένον 'Ρωμαϊκόν κατά τής Παρθικής έκνίκημα 
γής· διέσπαρται γάρ ιστορία τήν τών Πάρθων πάλαι ποτέ γήν μή άν 
δίχα τοΰ καί ' Ρωμαίοις δοκεΐν άρχοντα έαυτοΐς έφιστάν μή δή μοι τοΰτο 

20 άντιπαρατιθέτω, άλλά μακρω τούτο τού προτέρου σεμνότερον δεσπό-
του μέν γάρ έφιστάν εις κεφαλήν έθνει, öv άν βούλοιτο, έπιτρέπειν δέ 
άρχειν, όν άν τό έθνος έλοιτο, φιλίας έγγιστα κείται καί τής κατά τύχην 
ϊσότητος, εύγενέστερον δέ πάντως καί τήν άρχικήν τω βασιλεΐ σώζον 
έμβρίθειαν δεσποτικώς τοις τοιούτοις προσφέρεσθαι καί ούτω σωζειν 

25 τήν ύπεροχήν έαυτώ ήπερ εις ϊσον κατάγεσθαι καί κάτω βάλλειν τό τής 
άρχής ούράνιον. Καί τοιούτον μέν τό κατά Παιόνων κατόρθωμα, τω δέ 

11 Παιόυων: i .e . Hungarorum 17 έκνίκημα: ad quam victoriam Eust. alludit, decerni 
non potest 

6 Plut. Caes. 50 et al. 17 cf. Greg. Nyss. bapt. Chr. p. 227,16 Jaeger 18 cf. Dio 
Cass . 40,14 et al. 
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Δαλματικώ τί αν ετερον εις ίσον σταθήσεται, όπου και ύπέρ ταχύτητα 
θέας τό άρίστευμα καταπέπρακται; où y à p ούτω νέφους όγκος καταιγί-
δας ώδίνων τους έν άπλέτω ττελάγει φερομένους έφόβησε και ττρό της 

30 των δεινών εκρήξεως ώς ό της βασιλικής επιφανείας φόβος εις γήν συν 
φόβω κατέστρωσε τό Δαλματικόν φήμη προδρόμω καταβροντηθέντας 
καί μηκέτι όντας εαυτών και ουδέν αυτούς ώνησαν ούτε δυσχερειών 
άπορρώγες ούτε πετρών Οψη άορνα· οίον δέ τις αν δρόμον συντείνη 
φεύγειν πρό πολλοΰ μεμελετηκώς, τοιούτον αυτοί δρασμόν έτίθεντο καί 

35 ταύτα την ενστασιν προβουλευσάμενοι καί εις λαμπρούς άντιμάχους 
εαυτούς συσκευάσαντες έμέμφοντο καί τοις δπλοις, ει τό σώμα σφίσι βα-
ρύνουσι καί μή μετασκευάζοιντο εις πτερά καί κουφίζουσιν την φυγήν 
οΰκ είχον ούδέ τάς δυσχωρίας έν έπαίνω τιθέναι, ότι μή προς καλοϋ 
αύτοΐς έτραχύνοντο συμποδίζουσαι φεύγοντας· ήθελον καί τάς άόρνους 

40 εις πεδιάδας ύποκαταβήναι καί αραι αύτούς, άλλ' ότι ταύτα μή φύσιν 
είχε ποιεΐν, άφιάσι μεν τά ούκ έν δυνατω, τών δέ πεφυκότων γίνονται 
κομ στραφέντες εις εαυτούς έπιστρέφουσι προς τόν φύσει δεσπότην, δν 
έξεδίδρασκον, και τόν τοΰ φεύγειν ποταμόν παλίρρουν κάμψαντες εις τήν 
τοΰ ελέους προχέονται θάλασσαν καί έν καλώ καταπαύουσιν. Άλλα τί 

45 μοι τόν μέγιστον βασιλέα μόνον σκέπτεσθαι καί τό της φύσεως άκμάζον 
έν αύτώ δεικνύειν καί εύτόνως εχειν έκείνην νεώτατα παρεκφαίνειν καλά 
ούκ έλαττούμενα τοις ανέκαθεν; άλλα καί ϋπερθεν βαίνοντα ήνεγκεν άρτι 
τό βασίλειον φυτόν της πορφύρας άνθος, ou τήν εύκαρπίας έπαγγελίαν 
έκ καλύκων αύτών ούκ οιδ' ει τις παλαιός χρόνος εύκλήρησεν εΐ δέ καί ό 

50 πατήρ όμοίαν προύβέβλητο βλάστην, δτε καί αύτός ήνθει τά βρεφικά, 
έτεθήλει δέ καί αύτός εις άσύγκριτον, εις ι'σον ήκω τοΰ λόγου καί αύθις· 
έκεΐθεν γάρ ύπέρ τά πάλαι πρωτοφορεΐν ό χρόνος άρξάμενος εις νεώτα-
τον παρέκυψεν άνθος καλού· καί νυν κατά εικόνα έκείνην παραγαγών 
εδοξε δεδυνήσθαι καλλιτεχνεΐν τήν φύσιν καινά καί δαιδάλλειν άγαθά 

55 πολλώ τών έν παλαιά σειρά κρείττονα. 
Έ γ ώ δ' ενταύθα, ει μοι προς πρόσωπον τήν φύσιν συνίστασθαι ην 

καί λόγους διδόναι καί τών ίσων τυγχάνειν, έθαύμασα μεν αν έκείνην 
της νεωτάτης έκατέρας άνθους έπιτυχίας, πονεΐν δέ μή πλείω έτι παρηγ-
γυησάμην αν εις έπίτασιν τοιαύτην έτέραν μείζονα, ώς ούκ άν δυνησο-

60 μένην τό κάλλιον έξευρεϊν· ού δή άνθους ό μέν μέγιστος αύτοκράτωρ 
ήδη καί τούς καρπούς έντελεστάτους παράγει, ό δέ παις προβαλεΐται 

34 Plut. mor. 3 2 7 c 5 2 ττρωτοφορεϊν: cf. Athen. 13 ,565 sq. 5 4 καλλιτεχνεΐν: cf. 
Olymp, in Eccl . 5 ,8 ; Eust. opuse, p. 153 ,72 

4 6 εχει εκείνη cod.; postea corr. m. pr. 4 8 εύκαρττίαν cod. 
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τοιούτους κατά καιρόν άλλ' έπεί ούχ' ώσπερ λόγω χροιειν οιδεν ή φύ-
σις, ούτω καί λόγων έπάίειν μεμάθηκεν, έρώ προς υμάς, τό πάνδημον 
άθροισμα καί όσον 3εΐόν τε και ιερόν || συναγήοχεν ή ττανήγυρις, λόγον 

65 ώς μεν βραχύν, ώς δέ καίριον άλλοις μεν ένευ3ηνήσει μυρίοις καί πολλά-
κις κατά τό άκόλουθον του εικότος ή δεξιότης της φύσεως καί ούτε 
τεχνών έπιποιήσεις έξευρεΐν άσ3ενώς εξει, ένευκαιρήσει δέ καί λόγων γεν-
ναίων καινότητι καί μεγάλων έργων καινοπραγία, της δέ άρτι ώσπερ 
αύτοκρατορικής άριστουργίας ούτως ούδέ νεοτησίου εις άνθος βασιλικής 

70 προβολής καλλιστεΐον έττινοήσεται ττρέσβιστον, άγαττήσει δέ ταύτα 
ττροστησάμενος νεώτατα της οικείας άριστοτεχνίας άρχέτυπα - καί πρός 
αύτά τυπώσει τούς εφεξής τοΰ γένους εις αϊώνιον διαδοχήν τή βασιλεία 
έμπρέποντας, ώς τούς μέν ήδη τελείους προς τούτον γράφεσθαι παντέ-
λειον αύτοκράτορα, τούς δέ εν προοιμίοις ύψους βασιλικού άρκούντως 

75 εχειν, εάν ή φύσις αύτούς καλλιγραφήση προς τό πορφύρεον τούτο 
βλάστημα, την 3εόσδοτον χάριν, τό τοΰ κράτους εύτύχημα, τό τοΰ κάλ-
λους 3άλος, τήν έννομον, δ φασιν, και τού ζήν άξίαν μορφήν, τήν τοΰ 
μεγίστου βασιλικού φωτός μεγάλην άκτΐνα, τό λαμπρόν έπί τ ω ύπερ-
λάμποντι και πρωτίστω δεύτερον φώς, ω καί έκ πρώτης της εις τό βασι-

80 λεύειν άνατολής ειλικρινές άπαν καλόν λαμπηδόνος βασιλικής έπιφαίνε-
ται· κατά γε τό ές ηλικίας φύσιν προχωρούν ευ ποιεΤ ταΐς εύεργεσίαις 
πορ3μεύων τάς δεήσεις τ ω των οίκτιρμών πατρί, τ ω εύεργετικωτάτω 
βασιλεϊ καί πατρί, καί τάς χείρας ούτω γυμνάζων πρός τό τοις δεομένοις 
έπαντλείν άκάματα έν καιρώ τόν έλεον έπασκεΐ τό φερέπονον, οίς καί 

85 αύτός όπλα πολέμου περιτίθεται καί βαρύνεται 3ώρακι καί δορατίω τάς 
τρυφερός καί παναπάλους τρίβεται χείρας έν τοιούτω ήλικίας, δτε βρέ-
φος άν έτερον ύπό σπαργάνοις ήν άταλόν περί μητρί κεδνή έκτρεφόμε-
νον εΐ δέ καί ϊππον άναβάς φέρει δεινότητα φριμαγμοΰ ό μήπω μηδέ 
διαβαίνειν εις άσφαλές έχων μηδέ βηματίζειν άπαραπόδιστα καί παρα-

90 καλπάζειν τολμά καί εις 3υμόν έκτραχύνει τό ζώον καί εις δρόμου σύντα-
σιν έκμαίνει καί ίππηλατεΐν έν3ουσιά, εΐ μη τούς επέχοντας έχει, ποίας 
ούκ άν 3είη τις ταύτα δεξιότητος τής εις άνδρείαν σύμβολα; έχει και τό 

62 χροιειν: cf. Greg. Naz. carm. 29,275 (M. 37, c. 904 A) 64 loh. V Hier. icon. 11 et 
al. 67 έτπττοιήσεΐξ: cf. Eust. ad Od. 1843, 15 et saepius 68 καινοττραγία: cf. Plut. 
Per. 17 ν. 1.; Diod. Sic. 15,8 ν. 1.; cf. et Eust. opuse, p. 158,3, ubi κοινοπραξία 69 
άριστουργίας: cf. Const. Manass. chron. 6359 71 άριστοτεχνίαξ: cf. loh. XIII Glyc. 
de constr. p. 2,22 Jahn 77 proverbium (cf. δ φασιν): fontem non inveni 82 2 Cor. 
1,3 87 Od. 10,8 et al. 89 παρακαλπάζειν: cf. Plut. Alex. 6; Eust. opuse, p. 283,10 

81 εργεσίαις cod.: postea corr. m. pr. 60 ή cod. 92. 93 πρινή cod. 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:32



ΛΟΓΟΣ Ζ 117 

στρυφνόν της συνθέσεως, διεκφαίνει εν τω της ηλικίας ούτω νηπίω και 
τά πολλά πρός τό σύννουν συναγόμενος· έοικε μελετών λόγον γενναιον 

95 ειπείν ή πραξιν σκεπτομένω προβαλέσθαι λόγου άξίαν άμέλει και προ-
άγει καί λόγον καί έργον οϋ κατά παιδα τον άπλώς, άλλά βασιλέως 
τοιούτου καί βασιλεία τηλικαύτη πρέποντα - καί βασιλεΰσι μέν περί την 
εω νόμιμον ήν έργοις έγγυμνάζειν μαχίμοις τους βασιλικούς παΐδας, έπει-
δάν τω πενταετεΐ της ηλικίας προσβήσονται, ώς αν εύπαγέστερον έκ της 

5 τότε τοΰ βρεφικού σώματος έχοντος· ό δέ οϋτω προς στερεμνιότητα 
πέπλασται πατρόθεν καθήκουσαν εις αυτόν, ώς ευθύς της πολεμικής 
γυμνασίας γενέσθαι μετά τά σπάργανα, ών ταχύ άπήλλακται καί ού 
συγχρόνως τή τών λοιπών διαπλάσει βρεφών, ώς οία δυσανασχετήσας 
τήν βρεφικήν ταύτην φρουράν καί έγκεκλεΐσθαι σπαργάνοις où φέρων 

10 καί άκινητίζειν έπί μακρόν ούδ' άνασχόμενος, εΐ τό άνετον έπέχοιτο 
σπαργάνων σφιγγόμενος έλιγμοΐς· ούτως εις όξύ κινήσεως εξ άπαλω-
τάτων διάττει ποδών καί, οίς εξορμά, παρεμφαίνει τό πατρικόν άεικίνη-
τον όρμα καί εις άγραν καί κατά θηρίων όργα καί όριγνάται ουκ επί 
μικροΐς, άλλά παρδάλεων επιβάλλεται, ας εις θυμολέοντας θήρας ή λίχμη 

15 εξέθρεψε, καί άρκτων, αΐς φόβον έπιφρίττει τό της χαίτης λάσιον, καί 
συών άλκίμων, οίς πΰρ μεν δέδορκεν ό οφθαλμός θυμικοΐς ύπεκκαιόμενον 
άνθραξιν, οι δέ χαυλιόδοντες ξίφους παντός έστόμωνται τμητικώτεροΓ || 
καί κειμένους τούτους ορών τους θήρας ύπό τω άνδρικωτάτω βασιλεΐ 
και πατρί κλαυθμυρίζεται μέν, ότι μη συμπαρήν καί του έργου συνεφή-

20 πτετο, παύει δέ τό δάκρυον ένυβρίσαι τοις τών θηρίων επιτραπείς έρει-
πίοις και ξίφος έπ' εκείνα γυμνώσας καί κατενεγκών καί τό εντεύθεν 
άποπλήσας τήν θηρατικήν εφεσιν ίλαρύνεται· έδει τον γλυκύν ένταΰθα 
Ξενοφώντα παρεΐναι καί άπασχολήσαι τήν έαυτοΰ μοΰσαν ώσπερ πάλαι 
τω καλώ παιδαρίω Κύρω ούτως καί άρτι τω καλλίστω τούτω βρέφει καί 

25 βασιλεΐ- καί πάντως αν ύπερεφώνησεν εκείνος έαυτόν καί τών βασιλικών 
τούτων ανθέων εις δαψίλειαν δρεψάμενος λειμώνα γραφής αν ήμΐν ήδι-
στον διεπέτασεν. 

Άλλά τί πολλά με λέγειν, έφ' οίς έστιν όλίγα προσθέμενον έπισφραγί-
σαι τά τοΰ σκοπού; έαυτοΰ αισθάνεται τό θαύματος άξιον βρέφος ό 

30 βασιλεύς, οπη βέβηκεν ύψους καί οίον μέν αύχεϊ όνομα, οϊω δέ μεγίστω 
πράγματι επιγράφεται, καί βασιλέα έαυτόν έπιγινώσκων γνωματεύει 
καί οίον τό βασίλειόν έστιν ύψωμα καί ποτέ τι τών πρεπόντων ήλικία 
άγάλλων εν έαυτώ καί φιλών μέν αύτό πράττειν, έπεχόμενος δέ λόγω 
βασιλικής άγωγής ού πολλά κάμνειν τώ άγοντι δίδωσιν, άλλά στρέφε-

35 ται ραον εις έαυτόν καί τό ύγρόν άφείς τής έν έφέσει κινήσεως ταχύ στά-

3 cf. Hdt . 1,136 12 cf. II. 19,92; cf. et proverbium ap. Apostol. 7,51a et al. 16 
Apoll. Rhod. 4,1605 16 Od. 19,446 23 cf. Diog. Laert. 2,57 26 Aristoph. 
ran. 1300 
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σιμός γίνεται και όποΐά τι γάλα τω της βασιλικής ευγενείας όπω συν-
έστηκεν ού γαρ απειλής χρεία ούδ' άλλο τι παθεΐν εμβριθές, άλλα δει 
μόνον άναμνησθήναι, ότι βασιλεύς έστι, και τό τταν της παιδείας ήνυ-
σται· άμα γαρ κατεπάδεται τοιούτω προσρήματι καί βασιλεύς είναι μαν-

40 θάνει καί πάντα μεν εύθύς ύπεξέστη τα του παιδός, άντιπαρέστη δέ τά 
υπέρ τόν παΐδα καί έντελέστερα· καί απήλθε μεν τό πλαδών τής τρυφε-
ρός ηλικίας, άντεπήλθε δέ τό στρυφνών τής εις τό φρονεΐν πεπηγυίας καί 
εντελούς· ούτω καινόν τι χρήμα καί τούτο φύσεως καί θειότατον ήμϊν έκ 
καινής άγα3όν δια ταϋτα ουκ αν έχοιμι ειπείν ούτε τόν χρόνον εις ρυτίδα 

45 ελθεΐν καμφθέντα προς γήρας ούτε τήν φύσιν παθεΐν κάματον, άλλά τόν 
συνήθη τροχόν έλίττειν, ος πολλά μεν των φανέντων κρύπτει, ούκ όλίγα 
δέ καί έξ άδήλων άνάγει καί εις έκφανές άγει ού τε τής ετέρας μόνον 
μοίρας, άλλά καί κάλλιστα καί οία μηδείς χρόνος εις αγαθόν παράδειγμα 
ήνεγκεν οίον δή καί του σου λόγου τό έμβαθϋνον ταΐς πράξεσιν, άρχιε-

50 ρέων μεγαλοφυέστατε, και τό τής πράξεως ελλογον, α καί άμφω εις έπω-
μίδας ιεράς αύτουργήσας περιέθου καί εις εμφανή ποδηγίαν έξέθου τοις 
έπεσθαι θέλουσι καί όρθοτομεΐν τήν άλήθειαν καί κατ' ϊχνη βαίνειν 
πρακτέων όρθότητος· εϊ δέ καί παραδειγμάτων έγγύτητος χρεία των 
έξωθεν έπί πρακτέων ταύτη όρθότητι, έάν δέ που καί τούς λόγους μαρ-

55 τύρασθαι χρή μνήμη παλαιάς όμοιότητος, ενταύθα έπιτίθης ταϊς έπω-
μίσι καί τά έπί ταύταις τού λίθου μνημόσυνα, τήν έκ παλαιοτάτων 
λόγων καί πράξεων πίστωσιν καί των ύπό σοι πρωτουργω καί λεγο-
μένων και πραττομένων συγκρότησιν· τίς γάρ σου κάνταΰθα τό κρεΐτ-
τον έχει φέρεσθαι; τίς δέ, ος τήν σήν ύπεραναβέβηκε μνήμην, δτε άναλο-

60 γίσασθαι χρή τά τού πνεύματος; ή πάντως ούδείς, καί τούτων αύτά τά 
τής πείρας διδάσκαλος· εις τοιαύτην μνημοσύνην ούσίωσέ σε θεός, άφ' 
ης ού Μουσών έννεάς, γνώσεως δέ προβέβληται πολυ||πλήθεια· εϊποι τις 
αν έπί στόματος σε φέρειν, δτε καλέσει καιρός, πάντας μεν λόγους, πάν-
τας δέ βίους ανδρών σοφών καί όσοι προς άρετήν έζήκασιν φθάσαντες· 

65 ούτω πανδεχή παντός καλού τόπον τέθεικας τήν ψυχήν καί εις βι-
βλιοθήκην σοφίας μνήμονος άνέπτυξας ή καί ώς έν πολυτιμήτω τύμβω 
τω βάθει τής μνήμης τούς άξιους ταφής τοιαύτης έντέθεικας· καί μίαν μέν 
πλάκα σμαράγδου προφαίνεις έν έπωμίσι τοις άντιπαρεξετάζειν γλιχομέ-
νοις τά κατά σέ τοις πάλαι καλοις τούς έν λόγω προλάμψαντας, ών 

70 ούδενός λελάληκας άγεννέστερα, μίαν δέ τούς έργω λαμπρούς, ούς ύπερ-
έλαμψας, καί άμφοτέρας ταύτας εις γλύμμα σφραγΐδος κατά τό γεγραμ-
μένον έκοίλανας, οίς τε προς έκείνους έτύπωσας σεαυτόν καί οΐς έστι καί 
ετέρους αυτόθι έκμάττεσθαι τό άγαθόν ύπό σοι έκφάντορι· καί γίνονται 

47 Soph. Ai. 646 50 v. supra p. 110,50.70 52 2 T im. 2,15 56 v. supra ad 
p. 112,41 62 Hes. theog. 916 sq. et mult. al. 66 άυέπτυξαξ: cf. Aen. Tact. 
31,23 68 v. supra ad p. 112,34 71 Ex. 28,11 
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εις κάλλος αϊ σμαραγδίδες αύται ταΐς έπωμίσι καί έπικοσμοΰσιν αυτός 
75 καί τό καλόν εις κάλλιον άγουσι μυήμαις ταΐς παλαιαΐς, άς μνημοσύνου 

λίθους ό λόγος τίθεται· και μην τους λίθους τούτους τη λογική θεωρία 
καί προς έτερον διαγλύφω μνημόσυνον où yàp μνήμας μόνας ταΐς ύμνου-
μέναις σμαράγδοις ένεκόλαψας, αίς παλαιός που χρόνος ένεσεμνύνετο, 
άλλά καί, ε'ί τις ετερος της άρτι φοράς ελλόγω βίω κατακαλλύνοιτο, 

80 φέρεις καί αυτόν έν ταΐς σφραγΐσι ταύταις ουκ άπάγοον των λίθων του 
μνημοσύνου, οίς μελετά καί αυτός ακριβέστατα προς θείον έκσφράγισμα 
γλύφεσθαι λόγω καί πράξει πρός θεωρίαν θείαν τυπούμενος· καί εστίν 
ϊδεΐν τους ορεσίβιους άνδρας και άνηγμένους των κάτω καί κατά κόσμον 
άπόλιδας καί τό πολύ του βίου διεσπαρμένους εις έρημον συσσωρευομέ-

85 νους εκάστοτε παρά σέ και εις βαθύ της σης μνημοσύνης έντυπουμένους 
καί των πρός άξίαν τυγχάνοντας δεξιώσεσιν έπιτίμοις, ΐλαρότητι 
λόγων, άνακτήσει τοϋ της ψυχής εστίν ού καταπίπτοντος, τοις κατά 
πνεύμα συσσιτίοις, άπερ αδελφούς πεινώντας στηρίζουσιν, έπιδόσεσι 
των ότου δέοιντο καί άναπληρώσει παντός σφίσιν ένδέοντος, δπως αν 

90 αυτοί έλοιντο κατά τό της ψυχής προαιρούμενον έκαστος· ουδέ γαρ σόν 
έστι μετρεΐν τήν έλεημοσύνην αΰτοΐς, άλλ' έκείνοις ένδέδοται προ τής 
επιδόσεως καί ή επί ταύτη διάκρισις· καί ώσπερ πριν ή κροϋσαι τήν σήν 
θύραν έσω προκύψαι, ούτω καί μετά τοΰ πριν ή αίτήσαι λαβείν εστίν 
αύτοΐς τήν δωρεάν τάττειν, έφ' οίς βεβούληνται. Ούδ' αν παις άγαπητός 

95 ούτω καταθαρρήση πατρός άγαθού, έφ' οίς εις δέον προκαλείται άνά-
λωμα, δεσπότης δέ δούλω τάχ' αν καί όκνοίη ούτω προσφέρεσθαι. 
Ούτως αυτόν λεαίνεις εις ιλαρότητα δόσεως. Ειδον έγώ πολλούς πολλά-
κις των τοιούτων καί έπιτάττοντάς σοι, θειότατε δέσποτα, έφ' οις έδει 
καί μάλα παρακλητεύειν, καί ούκ αίτούντας, ίνα λήψονται, άλλ' οιον 

5 άπαιτούντας ούδ' ώς έν δεήσει λαλούντας, άλλ' ώσπερ εΐσπραττομένους 
τήν δωρεάν, όποιον παρά πολλοίς ή έξ άρετής ώφέλεια καί τό τοΰ ήθους 
άπλοΰν. 

Καί αύτούς μέν τοιούτους έώρων, σέ δέ προσιέμενον ήδέως και έπιγα-
νύμενον τω πράγματι καί τό άπαίτημα καταβαλλόμενον ίλαρώς- τί δέ, 

10 τούς τοιούτους μέν δυσαπαλείπτως εις λίθον μνημοσύνου ένεσφράγισας 
σεαυτω, τών δέ λοιπών τούς γοϋν σμικροτάτους έξω μνήμης βιβας; ού-
μενοΰν ούδένα θέλεις μή μέλεσθαί σοι- καταφρονείς γάρ ούδενός ούδέ 
τών έλαχίστων τούτων τά εύαγγελικά πολλώ πρότερον παραγγέλματα 
έγγεγλυφώς τή ψυχή· διό και ού μόνον έπί τό σόν αύτούς βιβλίον 

75 v. supra ad p. 112,41 83 ορεσιβίου; cf. Eust. in Dion. Periheg. 322 10 ν. supra 
ad p. 112,41 12 Matth. 18,10; cf. 25,40 

93 προκύψαν cod.; postea corr. m. pr. 
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15 έγραψας έξονομακλήδην εκαστον προκαλούμενος κατά τό της σοφίας δρ-
Siov φ3έγμα έλθεΐν καί φαγ£Ϊν τόν σον άρτον καί πιεΐν τό τοΟ οίνου 
κέρασμα. Έκατέρας ταύτα φύσεως τά τε εις νούν δυόμενα καί τά εις τό 
έξώρροπον τοΰ σώματος σκεδαννύμενα· οΰκουν || άττλώς καί τους τοιού-
τους έγγέγρα<ρας σεαυτώ, άλλά καί λί3οις μνημοσύνου 6νέγλυψας έντελέ-

20 στατά τε, ö δια της τυπικής δωδεκάδος των Ιν τοις λΟοις ονομάτων 
σημαίνομαι διπλασιαζούσης τό εν έξάδι τέλειον καί στερεμνιώτατον, 
τοΰτο δή τό διά της λίθινης άντιτυπίας δηλούμενον καί μην άλλά καί 
σεμνότατον καί ώς αν πολλού τις τιμήσηται φρονών ύγιώς' τίμιοι γαρ 
καί λογάδες οΐ τού μνημοσύνου λί3οι καί ού των έρριμμένων εική· σμά-

25 ραγδοι γάρ· καί ού καταγράφεις μόνον εις μνείαν, άλλά και ώς ειπείν 
έπωμαδίως αίρεις αύτούς άνέχων τών κάτω καί φερεπονών τά ύπέρ 
αυτών καί μεριμνών, όσα τε εις περιποίησιν τοΰ βιοΰν, καί ταΐς πρός 
3εόν έξιλεώσεσιν, δλως δε όσα ποιμήν άγα3ός καί μνήμων μεν τής 
ποίμνης, τά δε εις ποίμανσιν επιστήμων, τά μεν ϊδια πρόβατα καλείς 

30 κατ' όνομα, οΐς αύτών ούδέ τό σμικρότατον έξω προνοίας τής έν τή κατά 
πνεύμα ποιμάνσει κεΐσ3αι άφίης, άποσκορακίζεις δέ δσον ούκ ίδιον 3εο0, 
διό ουδέ σού, άλλ' έκφυλον καί <οΰ) πρέπον μάνδρα έγκλείεσ3αι τή τοΰ 
πνεύματος, άλλά λύκοις έκτί3εσ3αι εις βοράν καί μήν πλείστους όσους 
καί τών τοιούτων ό μεν ταΐς ψυχαΐς επιχαίνων λύκος εις 3ήραν εξεΟρε 

35 καί ήδη μικροΰ και κατέσπακε πλανωμένοις περιτυχών όλίγω τινί μέρει 
ζώντας καί βραχύ μεν τόν έξω άν3ρωπον παραφαίνοντας, τ ω δέ λοιπώ 
κατασπωμένους εις δλε3ρον, συ δέ καλέσας προς όνομα καί άναμνήσας, 
οϊτινές ποτε όντες οϊοις άρτι ένέπεσον, έξέσπασας αύτούς έκεΐ3εν καί τήν 
τροφήν τ ω λύκω μεταστρέψας εις έμετον άφήκας είς μάτην χανεΐν καί 

40 τό τής αγέλης πεπλανημένον εις ώμον άνα3έμενος έπανήγαγες τοις σοΐς 
προβάτοις ού τή έκατοντάδι έλλελοιπώς τι εν, άλλά μυρίω πλή3ει ποι-
μνίων 3εοΰ π ώ υ έτερον έκείνους ούκ άγεννές καί εξ υιών άπωλείας εις 
δνομα υιών Ισραήλ βλεπόντων 3εόν μετεγγράψας τ ω τοΰ μνημοσύνου 

16 Athen. 10,432 (= Critias Β 6,7sq. Diels) 17 cf. 2 Regn. 12,20 et al. Ps. 
74,9 18 έξώρροττον cf. Ioh. Philop. in Aristot. an. post. p. 439,7 Wallies 19 v. 
supra ad p. 112,41 20 v. supra ad p. 112,41 21 cf. Orig. in Ioh. 28,1 et al. 24 
v. supra ad p. 112,33 sq. 28 έξιλεώσεσιν: cf. Schol. Aeschyl. Pers. 228; G. Goetz, Cor-
pus glossariorum latinorum 2,303 Ioh. 10,11 sqq.; cf. et Max. Tyr. 6,7d 29 ποί-
μανσιν: cf. Petr. Sic. h. Man., Travaux et mémoires 4 (1970) p. 39,26 Ioh. 10,3 32 
cf. Nil. ep. 3,241 (M. 79,496B) 36 2 Cor. 4,16 39 Suda s.v. λύκο? εχανεν et 
al. 40 Le. 15,5 41 Le. 15,4 42 Ioh. 17,12; 2 Thess. 2,3 43 Ex. 28,11 et 
saepius v. supra ad p. 112,41 

32 addidi 41 ελλελοπτό; cod. 
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λίθω και αυτούς ενεκόλαψας- où yàp ήδη που έστενοχώρηται, άλλ' έτι 
45 πολλούς εχει τόπους εις τοιούτων ονομάτων έκσφράγισμα, κα3ά και 3εω 

πολλαί μοναί εις εύρυχωρίαν πεπλάτυνται τοις όσοι καταλύειν έθέλουσιν 
εις αυτόν άναπαύσοντα· πολλούς έγώ ετι καραδοκώ γραφησομένους 
παρά σοί, πατριαρχών άγιώτατε, και την σήν ταύτην έπωμίδα κατα-
κοσμήσαντας· καί ούδ' αυτοί στενοχωρήσουσί σε, οίς καί τό Άρμένιον 

50 φΰλον έναρι3μώ, εις ους τό της σης διδασκαλίας προ μικρού φθάσαν 
ΰψηλόν και βροντόφωνον οΰκ εσ3' όπως ούκ επιστρέψει πρός τον δια 
των σών ρημάτων εις αυτούς βροντήσαντα ύψιστον καί προσεπαυξήσει 
κάκεΐθεν τά του 3εοΰ. 

'Αλλά τοΰτο μεν ό καιρός είσέπειτα διαδείξας σύνδρομόν σοι καί τον 
55 ϋμνον άγάγη παρά τοις τότε, ήμεΐς δέ τών προτέρων γινόμε3α· ώς εις 

ώμον αρας έπανεσώσω τά καί πεπλανημένα καί παρά βραχύ κατε-
σπαραγμένα τω έπιβούλω τών ήμετέρων ψυχών καί ψυχώσας τούς ώσεί 
νεκρούς άπό καρδίας έπιλελησμένους είς μνημοσύνου λίθους ένέγραψας 
καί ταΤς έπωμίσιν έπέθου, έν αις έπανάγων εφερες έλαφρόν άρας βάρος 

60 δια την έν έλπίδι κειμένην έξ αύτοϋ 3εου της φορτηγίας ταύτης άνάπαυ-
σιν, δι' ην κοπηρώς μεν, καρτερώτατα δέ καί τόν έπαυχένιον του ευαγγε-
λίου φέρεις ζυγόν εΰφόρητόν σοι άλλως όντα καί χρηστόν δια τό της 
άναψυχής εκείνης αΐώνιον ην χρόνος ούτος ού σύμμετρος ήλίοις πολλοίς 
καί άγέλην δλην άπελα3εισαν τω Σατανά, ην έκεΐνος άποσπάσας του 

65 καλού ποιμένος καί είς έρημίας άποπλανήσας καί βάρα3ρα διασπαράτ-
τειν ή3ελε, μυρίαν ε3ου σπουδήν έπαναγαγεΐν, δτε μοι καί έν 3αύματι 
τά τοΰ πράγματος ήν άν3ρώπους έκείνους βλέποντι ένισχομένους τώ 
τοΰ όλο3ρεύοντος στόματι καί όντας οίους καί διεκδΰναι τόν ολε3ρον, || 
έχοντας δέ άπροαιρέτως τοΰ σώζεσ3αι καί μάλλον αίρουμένους είς γα-

70 στέρα καταδΰναι καί τοΰ σκότους γενέσ3αι ή περιγενέσ3αι καί τού 
φωτός είναι καί άν3ομολογεΐσ3αι τω σώσαντι· άλλα σύ ταΤς τού 3ηρός 
έπι3έμενος γνά3οις (αί δέ ήσαν τό δολιούν στόμα πρός διαστροφήν τών 
3ειοτάτων γραφών, δι' ou τούς άπαλωτέρους καί άπλουστέρους έκεΐνος 
διαμασάται εις δλε3ρον) είς πνΐγμα βιάζη τόν φάρυγγα - κάκεΐνος 

75 ήμιβρώτους μέν, άπερεύξας δ' όμως έκείνους άφήκε κεΐσ3αι οϊους μόγις 

50 διδασκαλία;: Grumel, Reg. n. 1124 

46 loh. 14,2.23 48 v. supra ad p. 109,38 61 Pind. Pyth. 2,93 66 Ioh. 
10,11 sqq. 

50 Iv άρι3μώ cod. 55 ά γ ά γ η : v. supra ad p. 107,44 59 verba δτε καί ταΐξ έπωμίσι 
post ÉTTÉSou delevi 62 φέρης cod., postea corr. m. pr. 
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προς τό πρώτον της ύγιείας έλ3εΤυ νοσοκομία μακρά, δτε και παρήν όραν 
την σήν έπ' έκείνοις ίατρευτικήν πολύτροπον, δι' ης άλλους άλλως έπαν-
εκομίζου πολυειδώς μεταχειριζόμενος τήν κατά πνεύμα πανάκειαν, τοις 
μεν έμπλάττων τό ήπιον του αλείμματος τη κατά σώμα θεραπεία καί οΤς 

80 κολακεύεται σάρξ, τών δέ τά σωτήρια κατεπάδων λόγοις διδασκαλικοΐς 
καί όρ3ότητι γραφών, ας έστρέβλουν εκείνοι, τοις δέ καί τον καυτήρα 
έπάγων, τό της προσενέξεως σφοδρότερον, δσοις έδει και τούτου δια τό 
άλλως δυσανακόμιστον ειχον ούκ εΰ3εραπεύτως έν έκείνοις πολλοί τίνες, 
οις οϋ μόνον εις πληγάς βαθείας έντακέν ήγρίωτο τό κακόν, άλλά καί 

85 παραπαίειν έπήλθεν οία κατόχοις γενομενοις τ ω αυτούς τελέσαντι 
πονηρώ πνεύματι καί εδει τινός θεραπείας αύτοΐς έξ ανάγκης, οποίαν τό 
δικτυωτόν υποβάλλει τοις Άσκληπιάδαις μηχάνημα· τεχνάζη δη καί 
αυτό καί περιγράφεις έν στενώ κατακλείσας τους κακοδαίμονας, όπως 
μήτε άλλους λυμαίνωνται καί εαυτών γένωνται· καί έκβαίνει σοι πρός 

90 τέλος τά του σκοπού καί εις νουν εκείνοι μετ' ου πολύ στρέφονται καί 
άπελα3έντος του δαιμονίου λαλοϋσι τά τοΰ 3εοΰ οϊ τέως κωφοί καί τήν 
λοιπήν ϊασιν δέχονται ένός γε δίχα τινός, ος (ην δέ εκείνος δευσοποιόν 
μάλα τήν κακίαν έντήξας έαυτώ εις ψυχήν) τήν ψυχήν άπερεύξασ3αι 
πρότερον ήπερ εις άρτιότητα πίστεως έπανελ-θεΐν μεμελέτηκε· καί συ μεν 

95 προσήγες τά σωτήρια φάρμακα, ό δέ άπήγεν αυτά καί τήν ύγίειαν άπέ-
στεργε· δυσανασχετείς έπί τούτοις αύτός ó τάλλα πραότατος και προσ-
εκκαίεις τόν έν3εον ζήλον καί ούκέτι φέρειν έχεις, ει συ μέν οϋτως αυτού 
κηδόμενος πάντα ποιείς εις τό περισώσασ3αι, ό δέ μόνου γίνεται του 
έναπο3ανεΐν τοις κακοΐς καί σου μαλακώτερον έπαφωμένου τά τραύ-

5 ματα, ό δέ τω σω μειλιχίω προσεπαυξάνει τήν του κακοϋ αγριότητα 
καί τή κολακεία 3ρασύνεται καί, οΐς παρακαλείται, δυσανάκλητος γί-
νεται. 

Άμέλει μικρόν τι του πάνυ ιλαρού ϋπενδους καί είς βραχύ τόν έλεον 
άποστήσας κανόνι σοφίας τό σπουδαζόμενον διά της είς τό έναντίον 

10 με3οδεύεις μεταχειρίσεως· καί ότι τ ω σω γλυκάζοντι εκείνος ένεπικραί-
νετο, πικράζεις αυτόν έξ άντιστρόφου καί τό έντευ3εν ή τών πνευμα-
τικών λογίων γλυκύτης εις τόν έκείνου καταβασα λάρυγγα ϋπέρ μέλι 
τω στόματι γίνεται καί ό μή προς τό μέλι καλώς έχων τή άψίν3ω ρώννυ-
ται· και ίνα έκφανέστερον ει'πω, τήν Ιλαράν κατά σώμα 3εραπείαν άπ-

77 ίατρευτικήν: cf. Schol. Aristoph. Ach. 1211 83 δυσανακόμιστον: cf. Plut. R o m . 
28 84 Lucían. Nigr. 35 86 1 Regn. 16 ,14 et al. 9 1 M t . 9 ,33 ; Le. 11 ,14 1 
Clem. Alex, strom. 7 ,11 (p. 4 4 , 3 0 Staehlin) et al. 3 cf. Deut. 2 9 , 1 9 ; Ps. 7 8 , 5 9 
4 M a c . 7 , 2 1 

7 6 ύγείαζ cod. 95 ύγείαν cod. 13 άψίν3ΐ] cod. 
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15 αγορεύσας έκείνω (τί γάρ έδει τον μοχθηρό ν ούτω χυμόυ προσεξ-
αγριοΰυ;) έν ύγιεΐ καθιστάς την ψυχή ν ό μεν yàp της δεσποίνης ψυχής 
άνεπιστρόφως έχων θλίβεται την δούλην σάρκα μη προς μαλθακότητα 
τημελούμενος και τό εντεύθεν εκείτο νοσών δ ι εκ βάση ς της κατά ψυχή ν 
νόσου καί εις τά σωματικά καί ό πονηρός αυτόν παίσας έλκει πονηρώ, 

20 οία τά εκείνου σοφίσματα, έφιλονείκει || λαθών κατασττάσαι εις "Αιδου, 
αυτού έσόμενον καί κριθησόμενον, έν ω εύρεθήσεται, ó δέ φιλάνθρωπος 
καί μόνος σοφός κύριος την μηχανήν κατά τοΰ τεκτήναντος έστρεψε· καί 
ό άνθρωπος, οις εδολίου ό πονηρός, παλινδρομεί προς μετάμελον καί 
κατακράξας του κακομηχάνου ύπεραναβαίνει τό εκείνου μαγγόνευμα καί 

25 εαυτόν τε έκφαίνει, οίον ην, καταγνούς του προτέρου βίου κα'ι τους συνει-
δότας εις φως άγει έκφήνας προς όνομα καί, εϊ πού τις άλώπηξ πονηρά 
έν όπή παρεβύετο, ίχνηλατηθήναι ποδηγήσας έξέφηνεν οϊ καί εις θήραν 
πεσόντες και έν μέση συνόδω λαμπρά παρά σέ στάντες τον έπιστατή-
σαντα τή θήρα ταύτη σοφώτατα τό πολύ μέν της αλωπεκής άπεκδύον-

30 ται τόν άνθρωπον ήρέμα παραδείξαντες, συχνά δέ παρακαλούμενοι καί 
εις τό παντελές άποθέσθαι τόν θήρα, ώκνουν τέως έλθεΐν εις τέλειον άν-
θρωπον καί ουκ ήθελον τήν έκ συντρίμματος του θείου σκεύους άνάπλα-
σιν, άλλά καί εισέτι τω σκότω έπιθολούμενοι αμβλύ πρός τόν σον καί 
της άληθείας έβλεπον ήλιον, έως (άλλ' ώ τού συμμέτρου φωτός) κατά 

35 βραχύ έκπετάσαντες τούς οφθαλμούς άνέβλεπον καί τέλος (ώ τού ύπέρ 
λόγον φωτός, όπερ ποτέ καί τόν Παύλου Σαΰλον κατέλαμψεν) εύγενώς 
εβλεπον καί εις άετούς καινισθέντες τρανότατα κατελάμποντο· εΐδον έγώ 
τηνικαύτα πράγμασιν αύτοΐς τήν αληθώς καί ύμνουμένην κατάνυξιν 
έώρων πέτραν πληττομένην καί προϊεΐσαν νάματα, ρεύματα ταύτα δα-

40 κρύων καρδίας έκπηδώντα σκληράς καί άντιτύπου, ην ή τής κατανύξεως 
διαστήσασα ράβδος τούς σωτηρίους κρουνούς έκεΐθεν έξέβλυσεν εΐδον 
εις σΐτον μεταπεποιημένα ζιζάνια καί διά θαύματος ήγον, ότι μή φθάσας 
έξέσπασας αύθωρόν αύτά τού ληίου τής πίστεως, άλλά προμηθευσάμε-
νος άφήκας έστάναι θεϊκώς άναμένων τήν έπιστροφήν καί τήν εις εύχρη-

45 στίαν σίτου άνάκαμψιν τεθαύμακα καί όπως οι τέως σκυθρωποί καί 
πεπεικότες έαυτούς ούδέν άλλ' ή κακίαν έγκυμονεΐν καί τά πολλά σιγαν 
έλάλησάν τε παν, εϊ τι καίριον, έαυτών γεγονότες κατήγοροι, καί πνεύμα 
σωτηρίας ετεκον καί τό συνηγμένον τοΰ προσώπου διαχέαντες πή μέν 
ίλαρόν έμειδίων, πή δέ καί εις κλαυσιγέλωτος χάριν συνεκεράννυντο, οίς 

50 τοΰ ψεύδους μέν κατεγέλοον, ύφ' ou παρήγοντο φθάσαντες, τού δέ προ-
τέρου βίου κατέκλαιον συνηγόμην εις θαΰμα καί, όπηνίκα ταϊς πειθ-
ανάγκαις τών σών σφιγγόμενοι λόγων άνωμολογοΰντο τάς διαστροφάς 

21 Ape. 20,12 31 Eph. 4,13; cf. Col. 1,28 34 cf. Plat. rep. 514a sqq. 36 Act. 
Apost. 9,3 37 Ps. 102,5 38 cf. Rom. 11,8 39 Ex. 17,6 40 Sir. 
3,26 sq. cf. Plat. Theaet. 156a 42 Mt. 13,25 sqq. 48 cf. Plut. mor. 412e et al. 
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καί πάν, εϊ τι κακίας έβυσσοδόμευον, καί τον ένδον άποπτύοντες βόρβο-
ρον μύρον θείον άντέσπων καί ούκέτ' ήσαν δοχεία σαπρά. 

55 Ούτως έπανήγαγες τα εις πλάνην διασπαρέντα· ούτως εξήγες άξιους 
έξ αναξίων ούτω τό συντριβέν άνέπλαττες· ώ των σων έν παρακλήσει 
παρήγορων λόγων, ϋφ' ών εκείνοι κατακηλούμενοι ουκ εΤχον αίσχύνε-
σθαι τά κακά θριαμβεύοντες· ώ της στρυφνοτέρας αύθις έν έπιτιμήσει 
διδασκαλίας, δι' ής έπιγνόντες, ο! κακοϋ ήλθον, αΐσχύνην του προσ-

60 ώττου προύβάλλοντο· ώ των ίλαρυνόντων, δι' ών εΤχον διαχεΐσθαι 
προς μειδίαμα ήπιώτερον διακείμενοι· ώ των δακνόντων, δι' ών δριμυτ-
τόμενοι του πρώην βίου κατεσκυθρώπαζον καί αΰτοΐς μεν δια ταϋτα 
ό κλαυθμός ην μετά παρακλήσεως, ό δέ περιεστώς όχλος κλαίειν μετά 
κλαιόντων καί χαίρειν μετά χαιρόντων εκείνων ή3ελον. Οϋτως ò μεν λύ-

65 κος οΤδε της θείας μάνδρας άπάγειν βιαίως τά τοΰ πνεύματος θρέμματα, 
συ δέ ό του καλού μιμητής ποιμένος θεού έπανάγειν αυτά κραταιότατα-

οϋτως, ϊνα των της έπωμίδος λίθων ήδη || μεταβώ, λίθους έχεις καί 
μηχανής πετροβόλου πνευματικής· και γέμει σοι τούτων πολλών τό κάδ-
διον, ϋφ' ών ώσπερ άλλοτε τον της κακοπιστίας κατεσφενδόνησας Γο-

70 λιάθ οϋτω κάνταΰθα τον άρπάζοντα θήρα και ώρυόμενον καταβέβλη-
κας· καί τοϋς κεκινδυνευκότας άπαλιφήναι τοΰ βίου ή καί άλλως οϋκ έν 
εύμνημονεύτω κεισθαι, οΐς άναθέματος μνήμην διέβαινον, λίθοις μνημο-
σύνου θειότατα ένέγλυψας καί τή έπωμίδι έπέθου καί τοις των υιών 
Ισραήλ όνόμασιν έγκοτέταξας μεταποιήσας εις εϋεικτον τύποις θείοις τάς 

75 λίθινους καρδίας καί άξιας ποιήσας έντεθήναι τοιαύταις πλαξί· τοιούτοι, 
πατριαρχών άγιώτατε, μετά τήν μετάρσιον κίδαριν καί τάς ποικιλτάς 
έπωμίδας οι τοΰ μνημοσύνου έν σοι τεθεώρηνται λίθοι καί τά έν αύτοϊς 
γλύμματα, οίς ένδιατρίψας έγώ καί οϋτω σταθείς ώς έν τινι πέτρας όπή 
τή εις βάθος ταύτη κοιλάνσει τής τών λίθων γλυφής καί Μωσαϊκώς οίον 

80 ένοπτρισάμενος τά σά ταΰτα οπίσθια όφθήσομαι ήδη καί προ προ-
σώπου σου καί χορτασθήσομαι τής σής δόξης όφθείσης μοι· θεωρώ δή 
μετά τής έξ υακίνθου μίτρας τό στίλβον έκπέταλον χρύσωμα τό έπί τοϋ 
μετώπου και τό έν αύτή πανάγιον σφράγισμα και τά κατακοσμοϋντα 
πάλαι σκιωδώς τήν Άαρωνίτιδα, νϋν δέ προς άληθείας έκφανσιν θείας 

53 Od. 17 ,66 et al. 63 Rom. 12 ,15 66 v. supra p. 121 ,66 6 9 1 Regn. 
1 7 , 4 0 sqq. 7 0 Ps. 2 1 , 1 4 72 v. supra p. 112 ,41 73 v. supra p. 120 ,43 74 
Cyr. Alex, in Is. 4 ,2 (M 7 0 c. 965b) v. supra p. 120 ,43 75 Ez. 11 ,19 ; 3 6 , 2 6 7 6 
v. supra p. 1 0 8 , 8 0 v. supra p. 109 ,38 8 0 Ex . 3 6 , 2 6 81 Ps. 16 ,15 82 Ex . 
2 8 , 3 7 ; 3 6 , 3 8 v. infra ad lin. 94 84 cf. Thdr. Stud. or. 2 (M 9 9 c. 696d) 

84 εκφασιν cod.: correxi (cf. p. 1 2 9 , 3 9 ; 133 ,6 etc.) 
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85 την σήν ένθεον κεφαλήν καί μοι άρκούντως εχει εν όλίγω λόγου 
δηλώσαι, οϊας έν σοί θεωρίας ταΰτα έκτύπωμα· où γαρ έμβραδύνειν εξ-
ικνούμαι ύπερλαμπόμενος ούχ' ήττον ήττερ οί φωτοβολοΰντες τω προσ-
ώπω του θεωρητικωτάτου Μωσέως έπεντρανίζοντες· εστι δή σοι ούτος 
ό της κεφαλής κόσμος θεός αυτός, προς δν έσφράγισας, ου έν τω φωτί 

90 του προσώπου πορεύη, δν άεί φέρεις προ οφθαλμών προλάμποντός σοι 
παντός έργου και άπάσης πράξεως, έξ ου καί τήν τής άνωτάτης 
γνώσεως δεδεγμένος φανότητα χαρίτων ένθέων φως ήμΐν άποδισκεύεις 
ώς άπ' ούρανοΰ άνωθεν, όθεν άπαν δώρημα τέλειον ταΰτα γαρ νοεϊν 
ήμΐν υποβάλλει τό τε του πετάλου χρυσοϋν και ή συν αύτω μίτρα, ην 

95 υάκινθος εις κάλλος έρρύθμισεν ήλιοπρεπής μεν γαρ έν μετάλλοις χρυσός 
κατά τήν μεταλλικήν διανέμησιν, υάκινθος δέ εις σύμβολον τέθειται ου-
ρανού, καθά που καί κεφαλή ó τής άνθρωπίνης διακοσμήσεως ουρανός, 
ώστε σοι τω συνετώ, καθά φησιν Σολομών, ου σοφόν τό πρόσωπον, 
κόσμον τοΰτον ιερόν έπί του μετώπου κεΐσθαι τήν άνωτάτην σοφίαν, 

5 τήν υψηλή ν κατά μόνας παρά θεού σοφίαν, τήν εΐλικρινεστάτην, τήν 
Οψιστον, τήν άκτΐνα τών γνώσεων, τό των φώτων άνθος, ώς άν τις ε'ίπη 
φιλοσοφών τριχή γάρ διανενεμημένου τοΰ κατά τό φως θεωρήματος 
καί του διαφανούς μεν εις Ολην υποκειμένου τω φωτί, του δέ γε φωτός 
τελειοΰντος μεν εις είδος τό διαφανές, οίς έκ του δύνασθαι τελεσφορεί 

10 αυτό πρός ένέργειαν, έπαυξομένου δέ καί εις άκρότητα ήκοντος καί οίον 
έξανθοϋντος τή προβολή τών άκτίνων, θεώμαι τήν άνάβασιν τοΰ τρι-
πλοΰ τούτου καλοΰ καί έν σοί- καί ώς εις διαφανές μέν τά τών έν λόγοις 
τελείων τίθεμαι, δσα μήπω διαυγάζει λαμπρόν, έν οις καί αυτός τά καλ-
λιστεία κατά πάντων ήλικιωτών || εϋτύχησας, δτε τό νεοτήσιον έθαλλες, 

15 εις φωτός δέ λόγον άποκληρώ τά υπέρ έκεΐνα πάντα, έν οίς ή γνώσις 
ήδη παμφαίνει λαμπρόν διαφαύσασα, ή καταλαμφθείς διαρκέστατα καί 
έτέροις έπηύγασας τελεώτατα, όσα δέ γε περί θεοΰ τής ήμών κεφαλής, 
άνθος λάμψεως ταΰτα, υπεραύξησις φάους, φωτός άκτΐνες, άς φέρεις έπί 
κεφαλής, ώς ó λόγος έξετυπώσατο- ώ γνώσεως άκρότης· ώ θειοτάτης 

20 νοήσεως υπεροχή· ώ θεολογίας Οψος σοί μέν ύπηχουμένης άνωθεν έκ 
θεοΰ, άγορευομένης δέ τοις λοιποΐς παρά σοΰ εις άκρόασιν. 

89 Ps. 88,16 92 cf. Dam. princ. 6 cf. Eust. opuse, p. 236,49; άποδισκίύεΐξ: cf. et 
Phot. bibl. cod. 242 (p. 352,11 Bekker) 93 lac. 1,17 94 Ex. 28,36 et sae-
pius 95 v. supra ad lin. 82 fontem non inveni 1 v. supra p. 111,91 3 
cf. Plat. Theaet. 44d Prov. 17,24 6 cf. II. 9 ,212 v.l . ; cf. et Eust. ad II. 
748,41 sqq. 7 Philo migr. Ab. 154 9 ad passum cf. Aristot. de an. 
4 1 8 a 2 6 s q q . 17 cf. Cyr. Alex. Pulch. p. 28,17 sqq. Schwartz 18 Οπεραύξησι?: cf. 
Paul. Aeg. 3,81; 6,85 

94 χρυσόν cod. 95 ήλιοττρεττέζ cod. 
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'Αλλά τοΰτο μεν εστι σοι, σοφώτατε και 3ειότατε άρχιερεϋ, καί προς 
άλλους κοινόν (πολλοίς γαρ αυτοΐς μεν λελάληκεν ö θεός, αυτοί δε τω 
λαω), τό δε καί την θεολογική ν διδασκαλίαν άπομερίζεσθαι καί τό μεν 

25 τι ταύτης έν σοί προάγειν υφηγητή, τό δέ καί αυτόν εκείνον ϋφαίνειν τω 
λαω εξ αέρος λαλουντα καί οϋτω πιστοΰσθαι τω της θεολογίας 
ύποφήτη τους λόγους άνωθεν καταπέμπεσθαι, άλλ' ενταύθα ζητών αυ-
τός μεν κατιδεΐν ουκ έχω τον εις ίσον έλθόντα τοιούτω θεόθεν χαρίσματι· 
ει δέ τις θηράσεται τό ζητούμενον, χάριτας αν ε'ίην όφλών έκείνω της 

30 του πεποθημένου μοι καλού ευρέσεως. 'Αλλά μοι συντείνατε κάνταΰθα 
μικρόν τι τάς άκοάς, ώ πάνσοφον ύμεΐς ακροατή ριον, ώς άν τό του πράγ-
ματος ευκρινώς τεράστιον γνοίητε· καιρός ποτέ ην, καί ό πολύς ούτος 
τήν σοφίαν διακόνων τά θεία καί λόγοις έκβλύζων την έκκλησίαν έλί-
μναζε καί ουκ είχε λανθάνειν, οϊας τάς αβύσσους τών λόγων ένδον έχων 

35 εφερεν, άλλ' οίς ύπερέβλυζε, ταύτας έξέφαινεν ην ταΟτα, και ή πατριαρ-
χική τότε περιωπή όρώσα τήν τούτου σοφίαν πολύκρουνον έκπιδύου-
σαν συνετήρει ταύτα έν καρδία καί καιρού εύθετου κατεστοχάζετο καί 
τούς δεξιούς τών στρατηγών έμιμεϊτο, οϊ στρατιωτικόν όρώντες άνδρα 
όϊστοΐς θαμινά τάς χείρας προστρίβοντα καί πρός άλμα κούφον εαυτόν 

40 διαπονοΰντα καί δόρυ δεξιώς έκμαίνοντα χαίρουσι καί καραδοκούσι, 
πηνίκα τά της άνδρείας επιτάξει ένδείξασθαι- κατά ταύτά καί ó της 
εκκλησίας ταξιάρχης εκείνος τήν έν τούτω τών λόγων συννοούμενος 
άβυσσον έχαιρε, τόν ροΰν έθαύμαζε της δαψιλείας, τό διειδές έμακάριζε, 
τό πότιμον έξεθείαζε και έκαραδόκει, πότε καί αύτός εις αύτόν βάψει καί 

45 τήν τε άκοήν ούκ άποκλύσει μεν τω ποτίμω (ούδέ γάρ ην έκείνω τι τών 
άκροαμάτων ύφάλμυρον), γλυκάνει δέ τω τού κελαρύζειν καλώ καί τήν 
γεύσιν καταθέλξει καινοτέρω γλυκάσματι· είχε τοίνυν έκεΐνον έπί τούτοις 
ó προ τού θαύματος ταύτης τών πόλεων άξιοθαύμαστος ναός τήν είς 
σωτηρίαν ήμών άνώφορον πανηγυρίσοντα θείαν άνάληψιν ειχε δέ καί 

50 τούτον τόν πάνσοφον, τήν του λόγου πηγήν, ή καί τών ίαμάτων έκείνη 
φερωνυμουμένη π η γ ή διά τήν θεομήτορα, καί καθ' όμοίωσιν δέ πράγμα-
τος εις τούτο πεσούσα κλήσεως, ότι καί πολλών ύδάτων ό τόπος μορμύ-
ρει π η γ ώ ν καί ήν καιρός μυστηρίων θεοΰ καί θείας μυήσεως· καί έδει 
τόν μεν ίεράρχην τών ένδοτάτω γενέσθαι καί θεώ έγγίσαι καί τά κοσμο-

50 ή καί — 3εομήτορα: quae ecclesia 'Ζωοδόχος π η γ ή ' nuncupata fuisse videtur 

37 Ps. 31,6 39 Eur. El. 439 45 Plat. Phaedr. 243d 51 φερωνυμουμένη: cf. Eust. 
ad II. 656,62 

23 y à p e μέν corr. m. pr. 40 χαίρει et καραδοκεί cod.: correxi 
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55 σωτήρια έντυχεΐν, έξω δέ (δς δή νόμος εκκλησίας) άφεΐναι τόν τεταγμένον 
λαλεΐν τ ω λαω καί όμιλεΐν τα σωτήρια - ό δέ τοιούτος άπήν χρόνω 
άφηρη μένος- περιβλεψάμενος ουν ώδε καί ώδε ό μέγας έκεϊνος και διαττε-
τάσας εις εκάστους των || τοΟ βήματος (έξω μέν τό όρατικόν, έντός δέ τό 
διορατικών) διοράται την πηγήν ταύτην, όπως καλόν έξέβλυζε, καί 

60 ταύτην διψώντι τ ω λαω έπωχέτευσεν όρα ποταμόν 5εου ϋδασι 
πλήθοντα καί ταΐς πνευματικαΐς αύτόν έπαφίησιν άλωαΐς καί, ϊνα την 
τροπολογικήν σκιάν άφείς του της ιστορίας ήλίου γένωμαι, προκαλείται 
τόν σοφώτατον τούτον καί έπιτάττει τα της ημέρας ΰπηχήσαι τ ω λαω 
καί όσα κα3ήκοντα· ò δέ οϋτω<ς> ούτε ακκίζεται κατά τους 3ρυπτομέ-

65 νους, έφ' οίς εΰδοκίμως έχουσιν, ουτ' άναδύεται κατά τους δεδιότας τό 
αΰτοσχέδιον, εκείνο μέν δια τό του άρχιερέως σεβάσμιον, τούτο δέ δια 
τό πολύ του λόγου ρεΰμα και μάλλον άμφω δια τό πνεύμα- où γαρ 
έμαθεν άντιτείνειν καλοϋντι 3εω, άλλά μετά του Δαυίδ ειπών καί αυτός 
'άκούσομαι, τί λαλήσει έν έμοί κύριος ό 3εός' καί ύπο3είς έαυτόν εις υπ-

70 ακοήν τ ω άρχιερεΐ και πολλω πρό αύτοΟ τ ω 3εω αναβαίνει τό διδασκαλι-
κόν έκεΐνο παρύψωμα καί στάς έν μετεώρω ένδίδωσιν έαυτόν τη διδασκα-
λία καί 3εό3εν ύπηχούμενος τά 3εΐα λαλεί και τάς μέν άλλας του λέγειν 
ώρας άνήρτα της άκοής τους περιεστώτας λόγου Οψει προς όγκου μέγε-
3ος έξηρμένω καί μάλιστα, οίς άνήγεν αυτούς εις 3εόν τά της ημέρας 

75 3εολογών τόπος δέ τις διδασκαλικός καί βραχύ λόγου τεμάχιον ουκέτι 
μόνον τά του 3εοΰ λέγειν αυτόν διέδειξεν, άλλά καί έκ 3εου καί 3εόν έν 
αύτω καί δι' αυτού λαλεΐν διετράνωσεν ό μέν γαρ συμπεραίνειν 3έλων 
διδασκαλίας έκεΐνο άκροτελεύτιον ήμελλεν άναφωνεΐν, ώς εις τό ΰπερου-
ράνιον αναλαμβάνεται, καί είς τούτο εδει άποτελευτάν αΰτω τά ρήματα 

80 του νοήματος, 3εός δέ προαρπάσας τόν λόγον αυτός έξεπέρανε πιστού-
μενος άνω3εν είναι ώσπερ τό τοΰ λόγου πέρας οϋτω καί τά προάγοντα-
ό δέ διδάσκων έκπλήττεται μέν, οίς ήκουσεν οΰχ' ήττον ήπερ ή κύκλω 
λογάς, διαδείκνυσι δέ κάνταΰ3α τό στα3ηρόν τοΰ φρονεΐν ου γάρ είς 
δέος έμπεσών έξίσταται του έπιέναι τοις εφεξής, άλλά καί 3άρρος προσ-

85 επιλαβών, οίς έμα3ε φ3έγγεσ3αι τά του 3εοϋ, άντιφωνεΐ καί αϋτός όμοίαν 
φωνήν ϋστερόφωνον του έν άποκαλύψει βιβλίου άναλεξάμενος καί αυτήν 
τοΟ έσφραγισμένου καί όπερ ούδείς των της κτιστής φύσεως 3εοϋ μή 
έπινεύσαντος ήνοιξε- και τό άντιφώνημα τ ω μέν νοήματι συνέτρεχεν εις 
έν τή 3εία φωνή καί ταυτόν έλάλει, βραχεΐαν δέ τινα είχεν ΰπάλλαξιν 

59 ad vim vocis διορατικού: cf. Greg. Nyss. virg. 11 (p. 291,23 Jaeger) 60 2 Regn. 
17,29 et saepius Ps. 64,10 62 ad vim vocis τροπολογικήν: cf. Nil. ep. 4,1 (M 
79 ,544D) 69 Ps. 84,9 71 παρύψωμα: cf. Eust. opuse, p. 253,31 72 cf. Orig. 
c. Cels. 3,5 80 Plat. Gorg. 454c 86 Ape. 5,1; cf. et 22,10 

55 δή postea suprascr. m. pr. 64 ούτω cod. 
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90 μεταλαβούσαν τό 'άναλαμβάνεται' εϊς τό 'αίρεται' και ρήματος ομοίου 
έπηχήσει άντιφιλοτιμησαμένην προς τήν θείαν έκείνην φωνήν ή μεν γάρ, 
ϊνα τήν ίστορίαν καί εισέτι τ ω της σαφήνειας ήλίω διαυγάσω, άνωθεν 
έβρόντα, ώς 'εις τό ύπερουράνιον αναλαμβάνεται', ή δε του διδασκάλου 
μικρόν ΰπαλλάττουσα έλεγεν, ώς 'εις τό υπερουράνιον αίρεται'· και ήν 

95 ίδεΐν τότε τους ττεριεστώτας έκπεπλησμένους επί τ ω τεραστίω της άκοής, 
ώς (τοΰτο δή τό της ΐερωτάτης γραφής) τους μεν λέγειν βροντήν γεγονέ-
ναι, τους δέ άγγελον λελαληκέναι αύτω, τους δε καί τό του Δαυίδ ύπο-
ψάλλειν, ώς ό ύψιστος έδωκε φωνήν αυτού - ήν δέ τό έξηχηθέν εκείνο καί 
φωνή βροντής θεού έν τροχώ, καθάπερ αν τις εΐπη έν τροχασμώ καί 

5 συντομία βοής· έπετροχάσθη γάρ άνωθεν ή θεία έκείνη βοή έν όλιγοσυλ-
λάβω περιγραφή. 

Ώ ς μέν ουν τεράστιον αληθώς έκρίθη τότε τό πράγμα και ώς ό μέγας 
εκείνος άρχιερεύς διεγανώθη τοις τε άλλοις και τούτω τ ω άκροάματι καί 
όσα προεΐδε καί οία προεΐπεν, άλλον εις έργασίαν ζητητέον καιρόν, ος 

10 έμοί έπιλείπει προσεπειγομένω τοις έφεξής, έγώ δέ καί σύμβολον των 
άρτι τήν φωνήν έκείνην έθέμην άπηχηθεΐσαν κρυφιωδέστερον εις χρη-
σμόν τινα θείον του μέλλοντος· καί πρός τ ω || πιστώ τής μαρτυρίας του 
θεώ συλλαλεΐν τον διδάσκαλον παρεμφαίνεσθαι τή φωνή συνεννοούμαι 
καί τό νυν βλεπόμενον μονονουχί λαλουντος άνωθεν τοΰ θεού, ώς ό 

15 ταύτα λέγων καί τ ω τής διδασκαλίας ταύτης Οψει διακονούμενος ού 
μακρός καιρός καί εις τό τής έκκλησίας ϋψιστον άναλαμβάνεται εΐτ' ουν 
αίρεται· καί έχρήν ούτω τήν άκροτάτην γνώσιν ύπερτεθήναι τών 
λοιπών και τον μή μόνον προλάμποντα βίω, άλλά καί γνώσεως άκτΐνας 
θεαυγεΐς προβεβλημένον, ας τό ιεροπρεπές ύπαινίττεται πέταλον, άνα-

20 ληφθήναι εις ύψος ύπερουράνιον. Άλλ' ήδη μοι μεταβατέον έντεΟθεν έπί 
τον τοϋ ιεραρχικού στήθους κόσμον καί σκεπτέον τό τών κρίσεων λο-
γείον τό κατάλιθον, περί ö καί ή δήλωσις επίκειται και ή άλήθεια· έχεται 
μέν oúv και αύτό τής έννοιας τών τής έπωμίδος λίθων καί διά τούτο 
ταΰτολογεΐν άνάγκη τόν εις μακρόν έπιβάλλοντα, ότι καί ή στολή έν τε 

25 τ ω λογείω και περί τάς έπωμίδας πρός πολλοίς άλλοις καί ταύτότητι 
γλυφής λίθων δεδίπλωταν καί διαστάσει μέν τή κατά τόπον άλλήλων 
άπάγονται, δν λόγον καί στήθος δι'ίστασθαι καί μετάφρενα, βουλή δέ 
νοημάτων εις εν ήκουσιν καί νοοΰσι ταύτά· ού μήν άλλ' εϊ καί εις ταύτόν 

93 cf. Orig. in Mt. 12,32 et al. 1 loh. 12,29 2 loh. 12,30 3 Ps. 17,14 4 
Ps. 76,19 τροχασμω: cf. Hippiatr. 42,1; Hesych. s.v. ύττό δρόμον 10 προσεπειγο-
μένω: cf. Mir. Georg. 11 19 9εαυγεΐ5: cf. Psell. in Cant. 2,7 (M 122 p. 581b) v. 
supra ad p. 125,94; cf. et Polycr. ap. Euseb. h. eccl. 5,24,3 et al. 21 Ex. 28,15 22 
Ex. 28,17; 36,17 Ex. 28,30; Lev. 8,8 23 Ex. 28,12; 35,27 

91 -μένη cod.; postea corr. m. pr. 8 εκείνο; postea suprascr. m. pr. 
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ούτως ήκει τό λογεΐον ταΐς έπωμίσιν, αλλά τρόποις άλλοις αύχεΐ πολύ 
30 τό διάφορον, καί φυλοκρινείτω τούτους ò τοΰ διδάσκειν και όσοι τό βά-

θος εκείνου τοΰ γράμματος προς άνακάλυψιν των κεκρυμμένων διασκάλ-
λουσιν άνορύττοντες· έμοί δέ άπόχρη τοσούτον ειπείν, ώς, à μεν ρυθμίζει 
τά καθ' ή μας ό μέγας ούτος άρχιερεύς εις όψιν μέυ ήμΐν ούκ εμπίπτων, 
μνήμην δέ μόνην ήμΐν τήν έαυτού έναφιείς, εις έπωμίδος κόσμον λογιστέον 

35 έκεΐνα, ώς αν εΐεν καί κατά τούτο λίθοι μνημοσύνου οι των έπωμίδων 
έκεΐνοι διά μνήμης θεοπρεπώς ή μας έπιστέφοντες καί έν τοις ίεραρχικοΐς 
έκείνοις μεταφρένοις κατά τού νοουμένου καύσωνος ήμΐν έπισκιάζοντες, α 
δέ άγαθουργεΐ έλθών ήμΐν εις όψιν ώς και εις διδασκαλίας έξικνεΐσθαι 
λόγους καί κρίσεων έκφανσιν, ταύτόν δ' ειπείν, δικαιοπραξίας άπάσης. 

40 'Αλλά ταύτά γε εις τό των κρίσεων λογεΐον θετέον οΐδε γαρ καί βλεπόμε-
νος και εις λόγους ήκων ένάγειν εις άρετήν, άλλα και εις νοΰν λαμβανόμε-
νος μνήμης άνακινήσει επί τοις των αύτοΰ καλών άπηχήμασι και οις έπί 
πέρατα γης εξικνείται πράξεων θειοτάτων καί λόγων μεγαλειότητν ή 
πόθεν άλλοθεν τό ιερόν ώς εκάστοτε τούτο πέπληθε δάπεδον άλλο-

45 γλώσσων άνδρών, οϊ παραβύοντες και αύτούς εις ή μας ώθισμώ τα 
πολλά βιαίω συνθλίβουσι τούς ήμεδαπούς οί άλλοδαποί, τούς αύτόχθο-
νας οί έξ ετέρων, τούς έθάδας οΐ έπήλυδες, οις αρκούν εις σωτηρίαν λελό-
γισται άρχιερατικού τούτου ψαΰσαι κρασπέδου ή γοΰν άλλά πόρρωθεν 
ένιδεΐν καί τήν κεφαλήν έπικλίναντας τήν εύλογίαν λαβείν; λόγου μέντοι 

50 κατακοΰσαι θεού άκούσαι κρίνουσι και τούτου τυχόντες άπίασι χαί-
ροντες. 

Καί λαμπρά μέν σοι καί αύτόθεν ταύτα, θειότατε άρχιερεύ, ό δέ βασι-
λέων απάντων κείμενος ύπερθε τοις τε βασιλικοϊς άγαθοΐς καί δσαπερ 
άλλα τόν έπ' άληθεία διαδείκνυσιν άνθρωπον, έπιθήκη γίνεται σοι καί 

55 προσεπαύξησις τού καλού- ού γάρ καθά Σολομώντι γυνή τις έκείνη 
έθνους έξάρχουσα τήν σοφίαν ήλθε θαυμάσουσα, μυρίοι δέ όσοι φοιτώ-
σιν εις αύτόν, καί ούτοι συχνοί και πανταχόθεν γης καί τήν τύχην διά-
σημοι έμφορηθησόμενοι τών αυτού θαυμασίων, ά φήμης ρεύμα μέχρι και 
εις αυτούς διεπόρθμευσε, καί πείρα τά της άκοής πιστωσάμενοι, τό τής 

60 άνδρείας μεγαλοφυές, τό τής άγχινοίας υπερφυές, τό τοΰ ρωμαλέου 
στερέμνιον, τό τής φρονήσεως πάγιον, τό τής ομιλίας γλυκύ, τό όξύ τοΰ 
νοεΐν, τό έν διαλόγοις πόριμον, τό έν βουλαΐς εύεπήβολον, τό έν συμβου-
λαΐς σκοπιμώτατον, τό τής εύεργεσίας άφθονον, τό έν τρανότητι | έν-

31 διασκάλλουσιν: ad vocem cf. Plut. mor. 981b ( = Aristot. fr. 354) 35 ν. supra ad 
p. 112 ,41 37 ad locum cf. Orig. in loh. 6 ,58 3 9 δικαιοπραξίας: cf. lust. Mart , 
dial. 44 ,2 et saepius 4 0 v. supra ad lin. 21 55 ιτροσεπαύξησις: ad vocem cf. Eust. 
opuse, p. 2 0 0 , 7 

36 έτη στρέφοντες cod.: corr. Kambylis 45 αυτούς cod. 
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θεον, τό τής περί θεού καί των θείων φιλοσοφίας ϋψιστον και τ ω οντι 
65 βασιλικού, τήν των θεσμοθεσιών των μεν άνόρθωσιν, άς περιττέτειά τις 

ούκ άγαθή τ ω μακρώ τοΟ χρόνου κατέρριψε καί κατέχωσε πολύ της 
λήθης έπιφορήσασα, των δε διόρθωσίν τε καί έπιποίησιν, ας ύποσκάζειν 
ήλεγξεν ό καιρός καί παρεκκλίνειν τι της όρθότητος, των δέ παραγραφήν 
έκ καινής επί όλότητι πολιτείας ύγιαινούσης, εις άπερ έξικνεΐσθαι τοις 

70 φθάσασι των βασιλέων ούκ έξεγένετο. Ταΰτα ουν οί των έθνών εκείνοι 
καί τα λοιπά μυρία των βασιλικών αγαθών θαυμάσοντες ήκουσιν καί 
τούτο μεν αύτοΐς γίνεται, καί τήν μεγάλην έκείνην φήμην ούκ έχουσι 
καταμέμφεσθαι, ΰφ' ης όσα καί ποδηγοϋ καί κήρυκος προκαλούμενοι τε 
καί ποδηγούμενοι τής ποθούμενης θέας έγένοντο, άλλά πολλώ μείζω καί 

75 υψηλότερα τών διακηρυκευομένων τα τεθεαμένα καταλαμβάνουσιν οί δέ 
καί τούς τής σής άρετής προάγοντας λόγους παραδεχόμενοι πειρώνται 
καί σοΰ καί τό αληθές τής φήμης εντεύθεν έπισφραγισάμενοι τής τε έπω-
μίδος καί τού μνημοσύνου έγένοντο καί τού λογείου άπώναντο φήμης 
μεν απηχήσει λαβόμενοί σε εις νουν, τή δέ έντυχία έπαυξηθέντες τοις 

80 άγαθοΐς. Άλλά τί μή τόν λόγον ταχύ ταΐς τού λογείου χάρισι δίδωμι; 
τετράγωνόν σοι τούτο, πατριαρχών σοφώτατε, δια τό έν άπασι στερέ-
μνιον καί δίχα ψόγου τετράγωνόν μεμέτρηται εις σπιθαμήν ού μόνον 
διά τό άρχοειδές (συνήκται γάρ πως άρχή πάσα καί ού χύδην εις πολυ-
μέρειαν λέλυται), άλλά καί ότι μηδέν οίδε τών θειοτέρων καί άνθρώπω 

85 καθηκόντων εις γνώσιν τήν σήν διαφεύγειν κατάληψιν, ώς που καί θεός 
οίδε μετρείν σπιθαμή, ου έξω τών όντων ούδέν δεδίπλωται, δτι μηδέ 
απλούν ανθρωπίνων τε καί θείων πραγμάτων έπιβολή, ών άκραν τήν 
έμπειρίαν πεπλούτηκας· έπίκειται αύτω καί ή δήλωσις καί ή αλήθεια, ή 
τών άποκρύφων διά σοφίας γνώσις καί έκ διοράσεως πρόγνωσις, ώς 

90 ψάλλειν καί σέ μετά τού Δαυίδ τα άδηλα καί τα κρύφια τής θείας σοφίας 
έκφανώς δεδηλώσθαί σοι· καί άλλως δέ άλήθεια μέν ή έν δόγμασί τε καί 
λοιποΐς διδάγμασιν έν σεαυτώ άκρίβεια, δήλωσις δέ ή καί έτέροις προς 
άληθή μύησιν έκφανσις' ού γάρ μόνος τό καλόν άπολαβών έσχες, άλλά 
καί τοις άλλοις διαδόσιμον τέθεικας· καί εΐ μή ό μέγας ούτος ούρανός 

95 άνέλαβέ σε, πάσαν άν έπλησας γήν τής σοφίας καί ούκ άν ην ούδείς, ος 
ούκ έν τελείω μετέσχε σου· νυν δέ τοις κρείττοσιν ό θεός προσβιβάσας 
σε καί, δι' ών έχοι άν κόσμος ευ καταρτίζεσθαι, ποθεϊν τούς φοιτητάς 
άφήκε τήν ένδελεχή παρά σοι σοφίαν έκείνην τήν έμμουσον καί μήν προς 
καιρόν μέν λελύπηκας αύτούς άναλαμβανόμενος (εδοξαν γάρ άπωρφα-

3 Regn. 10,1 sqq. 5 8 cf. Cratin. fr. 186 Kock 82 E x . 2 8 , 1 6 ; 3 6 , 1 6 85 Is. 
4 0 , 1 2 8 6 cf. E x . I.e. 8 8 v. supra ad lin. 22 8 9 Ps. 50 ,8 
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5 νίσ3αι σου), έκώλυσε δέ ουδέν οΰδ' ούτω tous βουλομένους μετέχειν σου· 
ουκ ώκνησας y à p ουδέ πάλιν κατά 3εΐον μίμημα μετ' αυτών είναι και 
των καλών μεταδιδόναι εις τό διηνεκές· περίκεινταί σου τό λογεΐον καί 
κρίκοι 3ιγγάνοντες έκ πλαγίων χρύσεοί τίνες κύκλω άνέχοντες αυτό καί 
συνέχοντες καί παραδηλούσι τό της 3υραίας σοφίας έγκύκλιον ου μικρά 

10 καί αυτής συνεισφερούσης εις κόσμον τούτον τον έπιστήθιον καί ου μοι 
χρεία σώ λόγω έπαγωνίσασ3αι· ώμο||λόγηται γάρ· περιττότητα 
γοΰν τιμής καί οι δακτύλιοι ούτοι τω σώ λογείω συμφέρουσι, κα3ά καί 
οΐ κροσσοί καί οι κόσυμβοι τά παρηρτημένα τή μεγίστη σοφία κόσμια 
και οίον περί3ετα· ή τις καί τά τοιαύτα σου κρειττον άπηκριβώσατο, 

15 όποια τά έν έποποιΐαις, τά εν επιστολών κάλλεσι, τά έν λόγοις γυμνα-
στικοΐς; â δή πάντα σοι μέν où δια σπουδής, άλλ' έν παρέργω διέρρι-
πται, τοις δέ λοιποις άπασιν έν άμιμήτω νΰν τε κείνται καί είσαεί κείσον-
ται· έφώνησας έν εύρύθμω μέτρου καί τάς Σειρήνας παρευδοκίμηκας· ή 
άλλά τί γάρ ήμΐν καί τοις μύ3οις ύπερεφώνησας πασαν έμμέλειαν; έλάλη-

20 σας έν έπιστολαϊς, και τέθειται τούτο κανών έπιστολιμαΐος άρτιφανής 
άποκρύπτων τους προ αΰτοΰ - προβληματίζει ν έ3ου σπουδήν καί τι 
προς γυμνασίαν φ3έγξασ3αι, κάντα03α πάσιν κατέσπασται όφρύς με3ο-
δεύουσα· εί δέ και την καινήν ταύτην αΐνιγματικήν δεήσει πλέξασ3αι την 
έν σχεδικοΐς έλιγμοΤς, άλλ' ούτος ήμΐν άναπέφηνε χαρακτήρ έπίσημος 

25 ού τή πρός σχοΐνον παρατάσει τών σχημάτων άπόδημον στέλλων την 
διάνοιαν του άκροατοΰ, άλλά συνηγμένος εις μέτριον καί τ ω εΰπε-
ριλήπτω ψυχαγωγών καί où τω άλλοκότω καί άξυμφανεΐ του αινίγμα-
τος έξαγριών του λόγου τό πρόσωπον, άλλά τ ω της φράσεως άν3ηρώ 
καί τό του αινίγματος σκυ3ρωπάζον κεραννύων εις ιλαρότητα καί τ ω 

30 φαινομένω συνεκλάμπειν τεχνώμενος τό κρυπτόμενον. 
Ούτω σύ καί τούτοις τοις τών μέν κα3' ημάς έργοις, τής δέ παρά σοι 

σοφίας παρέργοις ένέλαμψας· ούτω και μέχρι τών παρά σοι σμικρο-
τάτων οί λοιποί τό ήττον άποκεκλήρωνται· τοιούτους τούς κρίκους τού-
τους 3εωρώ, τοιούσδε τούς κοσύμβους, τοιαύτα τά κροσσωτά· καί μήν 

35 άλλως καί τό εξω καί περί σώμα κόσμιον έν τοις τοιούτοις ύποδηλούταί 
μοι- κροσσός γάρ καί κόσυμβος, έκάτερον εις περιττόν τι κάλλος 
άπήρτηνται τοΰ λοιπού συνεχούς, εί καί εις έν ήκει τή συναρι3μήσει· καί 
διά ταΰτα κα3υπογράφει σεμνήν τινα περιττότητα καί υπόδειγμα τής 

8 Ex . 26 ,6 ; 3 8 , 1 9 13 Ex . 2 8 , 2 2 et saepius Ex . 2 8 , 3 9 2 1 ττροβληματίζειν: cf. 
Eust. opuse, p. 141 ,45 et saepius 23 αΐνιγματικήν: cf. Schol . Eur. Hipp. 3 3 7 2 4 
σχεδικοϊς: cf. Eust. ad II. 2 4 1 , 8 et saepius 28 cf. Plut. mor. 6 4 8 b ; Quint , inst. 
12 ,10 ,58 33 v. supra ad lin. 8 3 4 v. supra ad lin. 13 35 Ex . 2 8 , 1 4 3 6 v. 
supra ad lin. 13 

27 où postea suprascr. m. pr. 
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περί σώμα γίνεται διαρτίας, ην προς οτι μάλα κόσμιον ή φύσις διέττλασεν 
40 ϋπερπεριττεύειν φιλοτιμησαμένη τό άγαθόν κόσμια γάρ σοι καί όσα 

έκτος καί προς τη έσωθεν δόξη καί τα έξω προλάμπει σοι, ώς μή αν 
άλλως άνδρί τα τοιαύτα συμβήναι, öv ό θεός εις ϊεράρχην έφ' άπασι 
πάντη πάντως τέλειον έαυτώ έπελέξατο, τό της όψεως γαληνόν, τό της 
όλης διαρτίας εύρυθμον, τό εύσταλές, πάντα όσα καί αυτά τω εντός καί 

45 άληθώς άνθρώπω συναναλάμπουσιν εις τό τέλειον. 'Ώ των άκτίνων, άς 
τό ένδον φως τη ση θέα ένηύγασεν ώ τοΰ έπιεικοΰς, όπερ λαμπρόν καί 
έν τοις έκτος διαφαίνεται· ώ τοΟ της ΐλαρότητος μέλιτος, ου τό καλόν 
γεϋμα καί τοις έξωθεν έπιφαίνεται· και ουκ έδει την τελείαν διαρτίαν 
έτέρως άλλ' ή οϋτω και μόνως έχειν ει γάρ ουκ αγαθά τά της διλογίας, 

50 πολύ δήπου πρότερον τά της, ώς αν ει'πη τις, διτροπίας βδελύξεται ό 
φρονεΐν εΐδώς τά εις άπλότητα την όρθήν μέλι γοϋν σοι προβέβληται 
τών χειλέων καί των οφθαλμών καί του προσώπου παντός, δτι καί τό 
της ψυχής σίμβλον πέπλησταί σοι τούτου καλαΐς μελίσσαις πονηθέν, 
πραότητι, επιείκεια, λήθη του έπεξιέναι τοις ούκ ευ διατεθειμένοις· δ δή 

55 μή περιττώς έθέλων τις φράζειν άμνησικακίαν έρεΐ, οι'κτω τ ω προς τους 
ούκ ευ πεπραγότας, καί δσαι άλλαι σύστοιχοι άρεταί κατά ταύτας εις 
τον τοϋ έλεεΐν λειμώνα λύσασαι τό πτερόν άναλέγονται τών άνθέων τό 
γλυκάζον καί ψυχικαΐς έντιθέμεναι σήραγξι τιθαιβώσσουσι τό καλόν 
μέλι της ϊλαρότητος· ουδέν άτιμότερον όργιζομένου ποιμένος, θείου λό-

60 γος ποιμένος έργοις πεπειρακότος τήν του πάθους φαυλότητα· τούτο 
καί αυτός εΐδώς, || άρχιποίμην μέγιστε, όργίλον άπαν πάθος τής σης 
ψυχής έξωστράκισας καί δέδοσαι καλόν ήμΐν προς θεού νηπενθές τε καί 
άχολον εί δέ ποτε καί δριμύξασθαι δεήσει, θεΐόν σοι καί τούτο καί, τό 
ψαλλόμενον ειπείν, ού συνέχεις έν τη όργή σου τούς οΐκτιρμούς σου -

65 καί μέλι μέν πικρόν είναι δεδοκίμασται καί ούκ άγαθός χυμός τη γεύσει 
έναποπλύνεται άπ' αύτού, άλλά προβέβληται μέν τοΰ τής μελίσσης εκεί-
νου πόνου δόξα μέλιτος, ύποκάθηται δέ τό άψίνθιον σού δέ, γλυκύτατε 
άρχιερεΰ, τό μέν μέλι γλυκύτης άληθώς καί ύπέρ τό μάννα καί τήν έγ-
κρίδα καί ουδέ λόγω ρητόν, άλλά χρή γεύσασθαι και μαθεΐν, ότι νέκτα-

70 ρος οΐόν έστιν άπορρώξ· ει δέ σοί τι καί άψινθίου (άνάγκη γάρ ποτε τ ω 
τών ψυχών ΐατρώ), άλλά καί έκεΐνο πέπληθε μέλιτος καί προβαλλόμενον 
άψινθίου δόκησιν όλον έστί γλύκασμα· δεύτε, όσοι νενοσηκότες ποτέ τού 
άψινθίου έδεήθητε τούτου, καί διηγήσασθε, οϊου μέν αύτού νενομίκατε 
πειραθήναι, οίον δέ άπέβη ύμΐν, ού πικράζον, ώς καί δριμύξασθαι, όσον 

75 δέ βραχύ τι αίσθέσθαι δούναι- καί ό γλυκασμός ευθύς έπηκολούθει καί 

44 2 Cor. 4,16 58 Od. 13,106 Greg. Naz. or. 2,12; Herrn, mand. 5,1,5 62 
Od. 4,221 64 Ps. 76,10 68 Ex. 16,31 69 Od. 9,359 
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το λυπούν έξεπλύνετο. ΟΟτοο καλόν ήμΐν σιμβλοποιούμενος τό μελίσ-
σειον κηρίον προσφέρεσθαι δίδωσιν, ώς αν τω μέλιτι μεν καταγλυκαίνω-
μεν τον τω Δαυίδ τροπολογούμενον λάρυγγα, τω δέ κηρω τάς άκοάς 
άποφράττοιμεν, εΐ που Σειρήνων καταυλεϊ φθόγγος ή μας έκλύων και 

80 κάτω ρίπτων και εις όστέα τεταπεινωμένα κατάγων, όποιον λόγος πα-
λαιός τό των Σειρήνων άναπλάττει κακόν. 

Άλλ' ώ, τί πάσχω; άποσπώμαι του μέλιτος καί ή του λογείου πορεία 
τοις εφεξής έντρέχουσα ουκ έα με τό λίχνον άποπλήσαι καί εις όσον μοι 
3ελητόν έμφορηθήναι του γλυκασμοΰ· καί ουκ έβουλόμην μέν άπελθεΐν 

85 τούτου, έφέλκεται δέ με ή των πολυτίμων του λογείου λίθων θεωρία-

καί καλόν τοϋτο άντισηκοϋν καλοΰ εκείνου- άλλάττομαι καί πως έμαυτόν 
εις μεγαλέμπορον τίθημι των λίθων τούτων λαβόμενος- λίθων ούτος χο-
ρός πολλού τιμωμένων λιθόστρωτος έκ τιμίων εύχροίας λίθων, άνθος 
κάλλους πολυειδούς, χαρίτων πανήγυρις, κα'ι τό καιριώτατον ειπείν, λί-

90 θοι έγκύμονες θείας αυγής- πυρράζει τό σάρδιον καί τι φόβου προΐσχεται 
τω πυρωπω κα'ι εις τύπον θειότερον εκλαμβάνεται καί ή της λιθουργίας 
ταύτης μεταλλική δια θεωρίας άποκαλυπτικής ύψού άνάγει τον λίθον 
τούτον, ενθα θρόνος εκείνος ό υψηλός καί ó καθήμενος έπ' αυτόν, όμοιος 
όράσει λίθου σαρδίου- τούτο δή σοι τό σάρδιον, θειότατε άρχιερεΰ, λό-

95 γος εστί θεολογούμενος καί λέγων τά περί θεού, δς που και πΰρ κατανα-
λίσκον τεθεώρηται- πύρινος ούν οιον ούτος ό λόγος, ω πολλάκις τό φρυ-
γανώδες κατέπρησας των αιρέσεων- ό σμάραγδος προβέβληται μέν τον 
ώχρον, ενδοθι δέ που κρύπτων αύγήν αναβάλλει αύτήν ήρέμα κα'ι ή 
αύγή κύκλοι καί αύτή τον θείον έκεΐνον θρόνον τόν της οράσεως, σύμβο-

5 λον τούτο σοφίας τής σης μελαινομένης μέν τω βαθυτάτω καί ανεξερεύ-
νητα) διά τής διδασκαλικής έκφάνσεως- ό άνθραξ την έπωνυμίαν où ψεύ-
δεται καί πως παραφαίνει καί αύτός, δν ό Ησαΐας των χειλέων έθεώρησε 
κάθαρσιν- ό σάπφειρος εις χρυσόν τε διαγελα κα'ι σκυθρωπάζει προς τό 
κυάνεον καί, οίς μέν διαλάμπει χρύσεον, εις βίου κείται σύμβολον καθα-

10 ροϋ καί θεολαμποΰς, εϊ γε καί ό μυστικός λόγος έν χρυσω τά πολλά 
διαγινώσκει τά κατά θεόν, οις δέ καί || προς τό μέλαν κέκραται, τήν 
άτυφον ύποσημαίνει διαγωγήν, δι' ης έπισκιάζεσθαί σοι τό φαεινόν έθέ-
λεις μέν μελετών μή έκφαίνεσθαι καί θεατρίζεσθαι τό καλόν καί περισαλ-
πίζεσθαι τά τής αρετής, ούκ έχεις δέ διεκπεραίνειν τά τοΰ σκοπού, ότι 

15 μηδέ εστίν έπικρύψαι μετριοφροσύνης νέφει τόν τοΰ βίου ήλιον ίνα γάρ 

76 σιμβλοττοιούμΕνος: cf. Eust. opuse, p. 145,83 et saepius 78 Ps. 118,103 80 Ps. 
50,10 81 Od. 12,39 sqq. 85 Ex. 28,15 sqq.; 36,15 sqq. 90 Ex. 28,17; 
36,17 91 v. supra ad p. 112,33 93 Ape. 20,11 Ape. 4,3 95 Deut. 4,24; 
9,3; Hebr. 12,29 2 Ex. 28,17; 36,17 4 Ape. 4,3 5 cf. Cyr. Alex, in Ps. 
71,9 6 Ex. 28,18; 36,18 7 Is. 6,5 sqq. 8 Ex. I.e. 11 cf. Clem. Alex, s t röm. 
5,14 (p. 391,5 Staehlin) et al. 12 cf. Plut. mor. 43b et al. 
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μή λέγω μή αν ευχερές είναι λανθάνειν πόλιν έν υψιλόφω κειμένην ή 
λύχνον έπί λυχνίαν υψωθέντα καΐ τοις έν οίκω φαίνοντα, τού δέ καιριω-
τέρου και μείζονος γένωμαι, οΰκ εστίν ήλιον ύπέρ γης ιόντα λανθάνειν, 
καν παχυτάτοις έπιπροσθήται τοις νέφεσιν άναλάμττει τοίνυν καί σου 

20 τό καλόν έκφανέστατα, καν έπιπολάζη ττολύ τό ζοφώδες τοϋ μή φιλεν-
δεικτεΐν. 

Ό ι'ασπις διαυγάζει χλωρόν καί θεού μεν υπογράφει τό προνοητικόν, 
ώς ή όρασις βούλεται, καί ότι τροφεύς εκείνος ήμΐν χλόην διδούς τη των 
ανθρώπων δουλεία, σοΟ δέ καί αϋτοϋ δηλοΐ τό εϋεργετικόν καί τό κατά 

25 την πάμφορον γήν θρεπτικόν των δεδεη μένων καί όσοι του σου άρτου 
καί του κεράσματος καί παντός ότουοϋν άγαθοϋ έτερου δεήσονταΐ' ò 
άμέθυσος αύτόθι βοά συμβολικώς τήν έγκράτειαν τήν τε άλλην καί όση 
τω του οίνου άντιπαλαμάται βριαρώ, ου γέννημα πατρός οϋκουν φαύ-
λου φαυλότατον έκεΐνο ή μέθη, κακόν μαινόμενον, τυκτόν, άλλοπρόσαλ-

30 λον, ά δη τω "Αρεϊ συνεπικαλεΐσθαι καί αύτη θέλει μάχιμος τις ουσα 
μανία καί εις Άρειμάνιον τόν αυτή κάτοχον μεταπλάττουσα, κάν εΐη 
εκείνος άπάλαμνος· διά ταύτα ύπερόριος μέν τα πολλά της σης τραπέζης 
ό οίνος καί του κρατήρος άπόδημος· εί δέ καί έγγίσαι σοι θελήσει, ουκ 
άν έχοι τοΰτο δραν, εί μή λάθοι δολώσας τήν θέαν καί άποθέμενος τήν 

35 όδμήν καί χαυνώσας τό της γεύσεως στιβαρόν καί όλως ψευσάμενος έαυ-
τόν καί κατά τόν επί Διονύσω λόγον έναποπνιγείς ύδατος κράματι· τρις 
ύδατος προχέειν, τό δέ τέταρτον ένιέναι οίνου. Ησίοδος ούτως οίνοχοεΐ 
δύο καί τρία, κράμα τούτο έτερον ην δέ τι καί ϊσον ϊσω κράματος καί 
άλλα έπί τούτοις πολλά· παρά σοι δέ τό τού οίνου στάγμα ούτω μέ-

40 τριον, ώς μηδέ αν έξεΐναι κράμα τό έκ τούτου πόμα λέγεσθαι- ές τοσού-
τον γαρ βραχύ τι τού οίνου σεαυτω έπιστάζεις εις πόσιν, εις όσον άν τις 
καθαρώς εχων τά εις γεΰσιν δξους τοΰ δριμυτάτου έν άκράτω προσ-
ήσεται. 

Ήν μέν ουν καλόν καί τό πόμα τοΰ μεγάλου άρχιερέως έκείνου τοΰ 

44 άρχιερέως — αποστολικού: i .e . patriarcha Lucas Chrysoberges 

16 Mt. 5,14 17 Mt. 5,15 20 φίλενδεικτεΐν: cf. Eust. ad II. 702,20 et saepius 22 
Ex. 28,18; 36,18 25 Aeschyl. Pers. 618 26 cf. Aberc. epitaph. 16 27 Ex. 
28,19; 36,19 28 cf. Plat. Prot. 326e 2911.5 ,831 32 11.5,597 36 ut Diony-
sus ebrietate (Athen. 14,628a) ita vinum patriarchae tenuitate domatur 37 Hes. op. 
596 38 Aristoph. equ. 1187; Phot. lex. s .v . τρία καί δύο; cf. et Eust. ad Od. 
1624,44 sqq. Phot. 1. c. 

29 supra lineam m. pr. postea addidit supra κακόν voces ή μέ3η, supra τυκτόν vocem 
μαινόμενον, quae non explicationes esse, sed textui attribuendae videntur 42 ττροήσε-
ται cod.; postea corr. m. pr. 
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45 άποστολικού καί τά εις πραξιν και τά εϊς όνομα (όσον έπνεε σε, εν έπνεες), 
ος καί προεώρακέ σου θεοκινήτως την ύψηλήν ταύτην άνάβασιν έξύμνη-
ται προς άττάσης γλώσσης τό εκείνου προς την πόσιν σκεύασμα· τε-
θρύληται ò μαλαθρών, έξ ου δρεπόμενος εκείνος καί άναβράττων και 
χρφζων τό ϋδωρ τ ω του φυτού ζωμώ εξηττάτα την αϊσθησιν ώς δήθεν 

50 πολυτελές τι ποιών εις γεύσιν καί όψαρτυτικόν. Άλλ' εγώ καί τό σόν 
ουδέν ήττον σεμνύνων où μόνον εις ϊσον συνάγω, εϊ γε ταΰτόν ΰδατί τε 
εις οίνώδες βεβαμμένω δελεάσαι την αϊσθησιν καί οϊνω ύδατίνω κολακεύ-
σαι τήν τράπεζαν, άλλά καί ύπερτίθημι· ϋδωρ μέν γάρ έκεΐνο χρωζόμε-
νον προσελάμβανέ τι σεμνόν εις ποιότητα και ούκέτ' εΤχεν ουδέ τό έκ 

55 φύσεως άοσμον καί ούτω πως παρυψούτο εις χυμόν εύγενή, ό δέ σός 
οίνος καί της όσμής άπαγόμενος και τό καλόν του χυμού αφαιρούμενος 
βιάζεται προς εύτέλειαν καί τού λοιπού δεΐται καί αύτός τοΰ χρωζοντος 
εις αύτόχρημα ύδωρ κατενεχθείς· καθάπαξ μέν ούν σεαυτόν καθιερώσας 
θεώ και φυτόν ούράνιον είναι τόν άνθρωπον ευ μάλα διεγνωκώς καί 

60 παρά διεξόδοις ύδατος ού μόνον μυστικωτέραις ταΐς τού πνεύματος 
παραπήξας τόν νοϋν, άλλα και προς αϊσθησιν ταΐς τού ποτίμου καί περί 
γήν παραφυτεύσας τό τού σώματος έθέλον || άρδεσθαι άκράτω σεαυτόν 
έπαρδεύεις ύδατι καί τήν ανάγκην ούτω παραμυθή της φύσεως, εί δέ 
ποτε και οϊνου σπάσαι δεήσει βραχεΐαν συρμάδα (δεήση δέ αν ποτε 

65 άνθρώπω γε όντι), άλλ' ενταύθα σοι σπουδή ούκ εκείνον ή τούτον προσ-
φέρεσθαι, ους πολλούς καί εύγενεΐς έχω μέν άναλεξάμενος έξ οίνοπέδων 
ιστορικών, όκνώ δέ προσφέρειν, μή καί αύτη τή των ονομάτων καταβα-
ρύνω σε προφορά, οΰκουν τούτους τούς πολυτελείς, άλλά τόν ύδάτινον 
άντικρυς- οιδας γάρ και φιλοσοφείν καί διδάσκειν ώς έν έλαίω πύρ ούτω 

70 και οϊνου ποιότητι εύδουσαν φλόγα επιθυμίας άνάπτεσθαι- άμέλει καί 
πολλή σοι σπουδή τοιούτον εις πόσιν εύρεΐν, ος άν εις όνομα καί μόνον 
οϊνου βάπτοιτο καί τόν οΐνον ότι μάλιστα ψεύδοιτο· καίτοι καί τούτο 
σόφισμα κάλλιστον γίνεται, ώς άν μή ραδίως εΰρημένου τοΰ ζητουμένου 
όλος γίνοιο τού ποθουμένου ύδατος καί ειης διά βίου νηφάλιος καί τό 

75 της άμεθύσου σύμβολον ύπεραναβαίης είς άοινον. 
Άλλά τί μοι καί τό τοπάζου λέγειν πολύχρωμον και τήν ύγρά γλαυ-

κίζουσαν βήρυλλον καί τούς λοιπούς πολυτίμους λίθους, έξ ών τό λο-

45 Greg. Naz. ep. 6 cf. Ach. Tat. 5 ,5 5 5 παρυψοΰτο: cf. Eust. opuse, p. 4 1 , 7 7 et 
saepius 5 9 Plat. Tim. 90a 6 0 Ps. 1,3 et al. 7 0 Xen. symp. 2 , 2 4 75 v. 
supra ad p. 134 ,27 7 6 Ex . 2 8 , 1 7 ; 3 6 , 1 7 77 E x . 2 8 , 2 0 ; 3 6 , 2 0 v. supra ad 
p. 133 ,85 

45 δς cod.: postea corr. m. pr. in όσον 
εΰχήν ταύτην; 89 ,88 μένος πνέουσαν. 
μάλα3ρον 

εν εττνεε;: cf. ρ. 75 ,1 τό . . . στόμα εττνεε τήν 
4 8 μαλαδρών: ad formam cf. Du Cange s.v. 
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γεΐον συγκεκρότηται, και τώ στοίχω της θεωρίας και αυτούς συμβιβά-
ζειν και περί λιθουργίαν έτι ταύτην πονεΐσθαι συνελεϊν δέοντα πολλά 

80 εις λόγον τούτον βραχύν, ώς άρα παν, δ τι έν τιμωμένοις, κάλλιστον και 
θειότατον; ών οί λίθοι ούτοι σύμβολα τώ σω λογείω έγκεινται, τη 
ψυχή, και κόσμος σοι περιστήθιος γίνεται· θεωρητέον έπί τούτοις και 
τον ποδήρη τόν έξ υακίνθου, του ούρανίου συμβόλου, τόν άνωθεν έως 
κάτω εσω σε σφίγγοντα· και εστι σοι και αυτός ή Διόκλεια κατά θεόν 

85 συστολή και το δια παντός εαυτού είναι και μή διακεχύσθαι καΐ πολυ-
μερή γίνεσθαι, άλλά μονάζειν έν θεώ καί φυλάσσειν τό όντως έν καί μονα-
δικόν καί συνεσφίχθαι διόλου καί συνάγεσθαι εις θεόν τόν ούράνιον μηδέ 
μεριμνάν καί τυρβάζειν περί πολλά, άλλ' εϊδέναι χρείαν ένός είναι καί 
μόνου του κατά θεόν βιοϋν, α δή πάντα σύ φυλαττόμενος καί τοις άλλοις 

90 γίνη ποδηγός τού καλού· κάτειμι λοιπόν καί έπί τό λώμα καί τούς περί 
αύτό κώδωνας και τούς ροΐσκους και έν αύτοΐς τό παν περατώ, ώς καλόν 
σοι τό λώμα τό ώς ειπείν έπί πασί' τό κάτω μέν καί περί γήν ( ύψηλόν δέ 
άλλως καί ούρανού ψαύον καί ύψοποιόν, τό τής ταπεινώσεως άγαθόν, ο 
ρίπτει μέν εις γήν τό φαινόμενον, ύψοΤ δέ εις ούρανόν τό νοούμενον διχή 

95 δέ τής ταπεινώσεως σχιζομένης καί μιας μέν ούσης, δτε τις μηδέν αύτώ 
συνειδώς τών κρειττόνων έαυτόν βάλλει κάτω, έτέρας δέ, οπότε τις εις 
ορθόν ιστάμενος βίου είτα δή έαυτόν κάτω τίθησιν καί εις χοϋν ρίπτει 
καί άχρεϊον ηγείται δοΰλον, καν άκούη πάντα ποιήσαι τα άγαθά (ό δέ 
πυνθάνεται, πηνίκα πεποίηκε και προς τίνας καί πή γής καί εϊ τι άλλο 

5 έν έαυτώ περιϊστα τήν τών πρακτέων διόρθωσιν, ώς οιον μηδέν έαυτώ 
συνειδώς τών δεόντων ην δή καί έγκαρπον εστι καλέσαι ταπείνωσιν), ό 
μέν, έφ' οΐς ούδέν κατορθοΐ, ταπεινά βλέπων τοσούτον τι επαίνου έχοι, 
ές όσον καί μόνον οίδεν έαυτόν καί ούκ εις άλαζονείαν πλάζεται ούδέ 
ψευδογραφεΐται πρός άρετήν, ό δέ τόν κύκλον έντελή περιαγαγών της 

10 άρετής καί τελεσφορήσας τό παν άγαθόν, ούπω δέ μηδέ προκεντήσαι 
στιγμήν πρακτικής βεβαιούμενος, άλλά τού παντός έλλελεΐφθαι δοξάζων 
ούτος εις νούν θεού προκύψαι φαίνεται καί κατακύψαι είς τό τής έντελούς 
ταπεινώσεως βάθος, οίς τω μεγαλείω τού έξαίρεσθαι παραμετρεΐ τήν έν 
τω ταπεινούσθαι κατάβασιν. 

82 Ex. 28,29 sq. 83 Ex. 28,31 v. supra ad p. 125,95 84 cf. Diod. Sic. 13,19,4; 
33 ,2sq . 86 M a x . Conf. ambig. (M 91, c. 1304a) 88 Lc. 10,41 v.l . Lc. 
10,42 90 Ex. 28,33 et saepius 91 Ex. 1. c. Ex. 1. c. 93 Hesych. S. temp. 
1,63 Hesych. S. I.e. 95 cf. Dor. doct. 2 ,4 sqq . 3 Mt. 25,30 10 Cyr. Alex, 
ador. 7 (M 68 c. 480b) 10 προκεντήσαι: cf. Galen. 12,408 Kuehn; Eust. opuse, 
p. 276,10 13 Dor. doct. 2,6 

95 αύτώ cod.: correxi 7 εχοι cod.: servavi 
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15 Τοιαϋτά μοι έντα03α, 3ειότατον άθροισμα καί ιερόν, τα τοΟ λώματος 
του προς τοις ποσί· ταπείνωσις άκρα του μεγίστου τούτου άρχιερέως 
εττί άγα3ουργίαις ύπερπαιούσαις αριθμόν, ήν ούδ' αυτήν έχοι άν τις 
ύπερβαλεΐν δένδρον || ούτος ήμίν θεοφύτευτον άναπέφηνε βρΐ3ον καρ-
ποΐς τοις του πνεύματος καί ζωογόνον ττροβεβλημένον τοις 3έλουσιν· ό 

20 δέ εαυτόν άπάγειν ε3έλει του τοιούτος είναι δοκεΐν λειμών πάμφορος 
αρετών ποικιλίαις ήμΐν διαδείκνυται· καί ή μεν των άν3έων εύοδμία 
μηνύει αύτόν καί ττάντες άπολαύουσι του καλού έφελκόμενοι καί τό καλόν 
άνθομολογουνται της άπολαύσεως, ò δέ ούκ άν συν3ήσεται· άστροις 
πυρσεύεται, τη των πράξεων φεραυγεία, ò δέ νέφος -προβάλλεται τό του 

25 κρύτττεσ3αι καί μηχανάται μέν σκότον άττοκρυφήν έαυτω, εΐ δέ τό καλόν 
διαλάμπει καί ή άκτίς άστραπηβολεΤ διάττουσα καί λαν3άνειν ούκ έχει, 
τούτο άρα ήσαν οϊ κώδωνες, ή έκφαντική φήμη περιηχοϋσα τό λώμα καί 
τά του άρχιποίμενος έκάστοις βοώσα καλά ού κατά τι μικροφυές εις 
βοήν, άλλα και ύπέρ Τυρρηνικήν χαλκόστομον κώδωνα - ποσάκις εττί 

30 λαμπροτάτου συλλόγου τόν μέν όχλον έν3εάζοντα ήκουον καί τοις αύ-
τοΰ άγα3οΐς επι3ιασεύοντα εύγνωμοσύνης 3εσμω, αύτόν δέ δάκρυά τε 
κατάγοντα έώρων καί χουν εαυτόν άποκαλοΰντα καί εις γήν ταπει-
νοϋντα καί ταύτην άνικμον καί εις σκώληκα τό ούρανόμηκες μεταγγί-
ζοντα· καί γε φωνήν αύτός ερρηξά ττοτε πα3ηνάμενος επί τούτοις· καί 

35 τούς άκροατάς οΐδα έκττλήξας τότε τή βοή· 'άν3ρωττε ούράνιε, ού παύση 
τούς επί γης ήμάς έκδειματών, οΐς ούρανό3εν βροντάς; εί σύ τοιαύτα 
περί εαυτού ό αί3εροβάμων τ ω ύψει των άρετών, τί ποτε άρα ήμεΐς οί 
μηδέ περί γήν, άλλα καί ύποταρτάριοι τοις κακοΐς'; ούτω σύ, 3ειότατε 
άρχιερεύ, τή ταπεινώσει κάτω τί3ης σεαυτόν και ή ταπείνωσις έγκαρ-

40 πος· ού γάρ έφ' οίς ού, οποίους πολλούς ή ιστορία πλουτεΐ, άλλ' έφ' οίς 
άρετήν έκαρπώσω πάσαν εντελώς καί τόν καρπόν έπλή3υνας του πνεύ-
ματος, δν ή τών ροΐσκων 3εωρία μοι παριστά· καρπίμων γάρ καί κάλλι-
στον καί έν εύχαρίστω δέ ούχ' ήκιστα κείμενον ή ροιά, πρός ήν ρο'ί'σκος 
τετύπωται παραβεβλη μένος εις κόσμον τ ω τής ταπεινώσεως λώματι ύπ' 

45 αύτής καί άνεχόμενος καί εν άσφαλεΐ συνεχόμενος· έρυμα γάρ πράξεως ή 
ταπείνωσις· άκουστέον μοι καί άλλα τών κωδώνων τών ιερών, οϊ καί 
παρασπίζουσιν τούς ροΐσκους καί παρ' αύτών έν μέρει έκαστος παρ-
ασπίζονται καί νοητέον κροτεΐσ3αι αύτούς εις σύμβολον τού τών πρά-

18 cf. Od. 1 9 , 1 1 2 Gal . 5 , 2 2 21 loh. Chrys. laud. Paul. 1 (initium) 2 4 φεραυ-
γεια cf. Const . Manass . chron. 3 2 7 4 2 6 άστραττηβολεΐ: cf. Eust. ad II. 1 0 6 0 , 4 4 27 
v. supra ad lin. 91 v. supra ad lin. 9 0 2 9 Soph. Ai. 17 3 6 2 Regn. 2 2 , 1 4 et 
saepius 37 α!3εροβάμων: cf. Eust. opuse, p. 183 ,21 ; 2 5 7 , 4 6 38 II. 14 ,279 ; Hes. 
theog. 851 et al. 4 2 v. supra ad lin. 91 43 Ex . 2 8 , 3 3 ; 3 6 , 3 1 
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ξεων δεδοκιμασμένου και ακριβούς, εϊ γε κωδωνίζεσθαι και ό της τροπής 
50 οίδε λόγος τα των πρακτέων δόκιμα, καίπερ εις ταύτόν άγει τόν τε 

κώδωνα καί την εις τό άκριβές βάσανου' θετέον αυτούς καί εις σύνθημα 
της ιεραρχικής έγρηγόρσεως καί τής αϋπνίας, δι' ής έντυγχάνεις θεώ τά 
ϋπέρ ήμών κώδωνες γαρ καί ταΐς νυκτεριναΐς έπιτετάχαται φυλακαΐς, 
δι' ών τό των φυλασσόντων τεκμηριοΟται νηφάλιον έτι θεωρώ καί εις 

55 διδασκαλίαν τους κώδωνας τούτους καί ταύτην διττήν, τήν μεν όση τ ω 
διεξοδικω του λόγου προφαίνεται, ην ή τών κωδώνων ύποκρούεταί μοι 
βοή, όποΐαι τών κατηχητηρίων αϊ λαλιαί, τήν δέ κατά μόνας έν τοις 
πρακτέοις αύτοΐς, ήν προβάλλονται μοι νοεΐν οι μετά τών κωδώνων 
ροΐσκοι, οϋς εις εμπρακτον αγαθόν έτιθέμεθα- λελόγωται γάρ οίον αυτή 

60 εκάστη σοι πράξις και μονονουχί πασι ßocr 'ούτω ποιείτε καί τρίβους 
τάς προς θεόν κατευθύνατε κατ' ίχνη τω θειοτάτω άρχιποίμενι βαίνον-
τες'· καί έστι καί τοΰτο θεοΰ παράγγελμα θέλοντος έν προφανεΐ τά καλά 
έργα κεΐσθαι, ώς αν ούτω ή προς άρετήν διδασκαλία βεβαιοτέρα γί-
νοιτο. 

65 'Αλλά τοιούτον μεν σοι τό τών σιγών διδασκάλιον, τό εμπρακτον, 
έλλογον δίδαγμα, ή δέ τής λοιπής καθ' αυτήν διδασκαλίας βροντή ποίον 
ούχ' ύπερήχησεν; ώ τής υψηλής θεωρίας· ώ τοΰ διατόρου τών νοη-
μάτων ώ του τών προσλαλιών άνθους· ώ τοΰ άνθοϋντος ρυθμού, || τής 
ευρύθμου δεινότητος, του έν ταύτη ήθους, του έν ήθει κάλλους, του έν 

70 κάλλει γλυκάζοντος· ώ κράτος ιδεών άπασών, ώς ουκ αν έξευρεΐν εχοι 
τις· ώ χάρις λόγου πολύτροπος, δι' ήν ούκέτι τάς Χάριτας έγώ εις 
τριάδα στενοχωρώ κατά παλαιόν μερισμόν άλλην έπ' άλλη συχνάς 
βλέπων άλλήλων έχομένας καί τόν λειμώνα τής σής περιχορευούσας 
γραφής. 

75 Άλλ' εγώ μέν ούτω δια τής ιεράς έκείνης τεθεωρηκώς σε στολής, άγιώ-
τατε, ένθους οίον γίνομαι καί έγκροαίνειν έθέλω τοις σοΐς μεγαλείοις καί 
συνεξαίρειν τους λόγους, εις όσον οιόν τε, άλλ' αισθάνομαι τών νεα-
νίσκων τούτων, ους ή έπιστατοΰσα ρητορική συνεξέπεμψεν, έν ού 
φορητώ τιθεμένων, εΐ κορυφαίος τοΰ άδειν αύτοΐς είναι λαχών είτα τό 

80 τής φδής έπί μακρόν διεκπεραίνω αύτός· οϊμαι δ' αύτούς καί σκέμμα 
τίθεσθαι γραφής έπ' έμέ παρά γε τοις λόγοις, έάν συνεπιλαβέσθαι μοι 
τών σών έγκωμίων καί αύτοί λαχόντες, οί δέ ού ταχύ τούτο δρώσιν, 
άλλά παραρτώνται εις μακρόν καί μοι διά τοΰτο παρατρώγουσι τοΰ 
καιροΰ καί ούκ έάν έθέλουσιν άποπλήσαι τό έφετόν έμέ δέ ούκ αν έν 

4 9 cf. Aristoph. ran. 7 9 et Hesych. s .v . κωδωνίσω 53 Thuc . 4 , 1 3 5 et Hesych. s .v . 
κωδωνίσαι 6 0 Is. 40 ,3 6 1 cf. 1 Petr. 2 ,21 6 9 εύρ03μου: ad vim vocis cf. Dion. 
Hai . comp. 11 ,25 7 0 Hes. theog. 907 et al. 73 E x . 2 8 , 2 et saepius 7 6 έγκροαί-
νειν: cf. Eust. ad II. 1050 ,33 et saepius 
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85 τούτοις άττέστησαν ούτω ταχύ τοΰ ττοθουμένου, ει μή κατέσχον της 
γλώττης άλλως έντρέψαντες, άνεστράφ3αι τταραλαλοΰντες έν γοΰν έμοί 
τον λόγον, ος τη εμπειρία προσμαρτύρεται τον σοφόν, και μονονού κε-
κραγότες έχειν αύτοϊς την νεότητα ειπείν τι των ταλαπειρίων ημών 
σοφώτερον ού μην άλλ' ει και ούτω με καταιδέσαντες έχουσιν άγα3οί 

90 δύο υπέρ τον ενα, εγωγ ' ουν έν δέοντι 3ρασυνοΰμαι τό της αϊδοΰς άπο-
3έμενος άνολβον οϋ γάρ μοι έν άνεκτώ κείται μή διδασκαλίας μιας της 
εναγχος yoûv επί βραχύ τι μεμνήσεσ3αι καί εις δσον ψυχή αν της μνήμης 
άπόναιτο καί κερδάνη τον έντεϋ3εν άγιασμόν γραφών έκεΐ 3είων άνά-
πτυξις άποκεκρυμμένων μεν εκ πολλού τω βά3ει καί άξυμφανεΐ τοΰ 

95 γινώσκεσ3αι, προηγμένων δε εις έμφανές τω της κατηχητηρίας σαφή-
νειας φωτί- ε'ίποι τις άν έγκεκλεΐσ3αι μεν τό πριν έκείνας και έσφραγίσ3αι, 
άνακαλυφ3ήναι δέ ύπό σοί, χάριτι τού μεγάλου και πρώτου διδασκάλου 
του καί τάς ουράνιους κλείδας χειρίζοντος τοις μα3ητευομένοις αύτω και 
τό της οράσεως βιβλίον καί τάς έπ' αύτού σφραγίδας άνοίγοντος· άν-

5 ήγαγες τούς άκροατάς εις ύψος 3εολογιών, προήγαγες εις βάθος 3εω-
ριών πρακτικών, ένέφραξας ήμϊν τάς εις πέταυρον "Αιδου κα3όδους, κα3-
υπέδειξας τάς είς ουράνιον ΰψος άνόδους· ώ ψυχών έκεΐ κά3αρσις· ώ 
σωμάτων άγνισμός· ώ 3εωρίας ύψος· ειπείν ην τηνικάδε 3εόν όραν τούς 
έν αύτη έντρανίζειν έχοντας· ώ νοήσεως βά3ος· ίδεΐν ήν τηνικάδε τήν 

10 έν βυ3ω κεκρυμμένην, ώς άν Ηράκλειτος εΐποι, άλή3ειαν άναδΰσαν καί 
έκφανεϊσαν ήμϊν είχεν ήμας καί ό της Γραφής έκεϊνος παράδεισος καί 
ήνέωκτο εις χώρον τρυφής· οί ποταμοί έπλήμμυρον μεριζόμενοι μεν εις 
άρχάς τέσσαρας δια τάς έν γένει τι3εμένας άρετάς, εις ας προήγον οϊ τοΰ 
λόγου ποταμοί, άλλως δέ τω κατ' είδος πολυμερεΐ σχιζόμενοι προς 

15 άπλετα ρεύματα, δι' ών άν τό της νοούμενης γης άπαν πιαίυοιτο πρόσ-
ω π ο ν άπολαύειν εϊχομεν εις καλόν καί τών έν έκείνω φυτών, καί είς 
παρακοή ν ούδείς δστις άπήγετο· άνεπαυσάμε3α ύπό τήν άμπελον εκεί-
νου τού λόγου καί ύπό τήν συκήν, ας ò σος τότε λόγος ήμϊν έτρύγα· καί 
τής μεν ού φύλλα κατά τόν γενάρχην, άλλα 3εϊον γλυκασμόν έκερδάνα-

20 μεν, ή δέ άμπελος καί τό στΰφον ήμϊν προΐσχετο έναγομένοις τω 
στρυφνώ τής πνευματικής αγωγής καί τό τοΰ γλεύκους ήδύ διά τήν || 

87 Aristot. pol. 1287b13 94 Orig. in Ps. 1 (M 12 c. 1076c) 3 Mt. 16,19 4 
Ape. 5,5 5 Thdt . in Ps. 47,12 ad vim passus cf. Euseb. h. eccl. 6,2,9 6 Prov. 
9,18 κα3υπέδειξα$: cf. Eust. ad Od. 1418,36 et saepius 7 Mt. 5,8 9 Democr. 
Β 117 Diels 11 Gen. 2,8 sqq. 12 Gen. 3,23 et saepius Gen. 2,10 13 ad 
vim passus cf. Didym. Ps. 45,5 14 Gen. 2,6 15 3 Regn. 2,46g; 1 Mac. 
14,12 17 Gen. 3,7 18 Nil. Magn. 48 

88 ταλαττείρων cod. 4 sic cod. 10 Ηράκλειος cod. 
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ελπίδα των άντιδόσεων ύψωσεν ημάς ò έκεΐ φοίνιξ και της αύτου γλυ-
κύτητος έμπαρέσχε πολύ άναλέξασθαι, βα'ί'α δέ ύμνου ταΰτα δρέψασθαι 
δέδωκεν, ώς άρα σύ φυτόν ούράνιον, ότι και όντως άνθρωπος ανθείς ώς 

25 φοίνιξ, δτι και δίκαιος καί σοι πολλά των άγαθών εις παραβολήν ήκει 
τ ω καλω τούτω φοινίκι· θάλλεις άεί προς εύκαρπίαν ένθεον τη άνωθεν 
έκ θεού πιότητι, πρός ύψος άναθέεις άνατεινόμενος εις τον ύψιστον ευ-
κρινείς προβάλλη τους κλώνας φιλοσοφίας κανόσι τά τε ηνωμένα δια-
κρίνων φύσει διαφοράς καί την έν τοις διακεκριμένοις έξευρίσκων ενωσιν 

30 τ ω της ούσίας κοινω· σκέπη χρηματίζεις τοις ύπό σο! σκιαζομένοις, καί 
κακοπραγιών καύσων ού κατατολμά της σκιάς· γλυκάζει σοι ò καρπός 
τη της εύποιίας ήδύτητι· τό δέ τοΰ εγκεφάλου ϋπεργλυκάζον, ος έν τω 
φοίνικι μέρος τό κορυφαΐον ϋπέρκειται, ούπω εις λαλιάν προέκυψε μοι 
του στόματος, καί ή των άκροωμένων σοφία τό προσφυές της παρα-

35 βολής εις τό του νοεΐν υψηλόν καί νεκτάρεον μετεβίβασεν. 

Άλλ' εγώ μέν σοι ούτως έκ του σου φοίνικος προτείνω βα'ί'α ταύτα 
προς λόγον της εορτής, όλβίω θέρει βιασάμενος τον καιρόν, οι δέ παίδες 
καί δή λαλείτωσαν καί τά της πανηγύρεως ύπηχείτωσαν τοσούτον άνα-
σχόμενοί μου προσεπασαι· ώσαννά τ ω υίω Δαύί'δ, εύλογημένον τό τού 

40 κυρίου όνομα, ός τοιούτον σε άνωθεν κατέπεμψεν ήμΐν άγαθόν. 

24 v. supra ad p. 135,59 Ps. 91,13 26 cf. Ps. 62,6 32 ϋπεργλυκάζον: cf. Steph. 
ThGL (e Georg. Pis.) 36 Ioh. 12,13 39 Ps. 117,26; Mt. 21,9 Mt. 21,9; 15 

39 cos άννά cod. 40 cxvcoSev τοιούτον σε cod.; quas voces transponendas esse litteris 
β et α postea suprascriptis indicavit m. pr. 
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Τοΰ α υ τ ο ύ λ ό γ ο ς π ρ ο σ φ ω ν η μ α τ ι κ ό ς εις τ ο ν λ ο γ ο 3 έ τ η ν 
εκε ίνον τοΟ δ ρ ό μ ο υ κΰρ Μ ι χ α ή λ τ ο ν " Α γ ι ο 3 ε ο δ ω ρ ί τ η ν . 

Διαρρέει λόγος "Αννωνα τόν έκ Καρχηδόνος έ3ελήσαι καλώς άκοΟσαι 
5 και εις μέγιστον έξαρθήναι ονόματος, 63εν και όρνις άπολέξασ3αι πολ-

λούς, ους ή φύσις έδυνάμωσεν άν3ρώπων φωνάς είς μίμησιν άναλέγεσ3αι, 
και κατακλεΐσαι τά ζώα εκείνα λέγεται ó αυτός καί καθίσαι μονίμους 
διδασκάλους αΰτοΐς ενός και μόνου ρήματος· και ή εικών του νοουμένου, 
ότι θεός ó Άννων. Ώς δε τό αυτό συχνά έλαλεΐτο και ήν τό διδασκάλιον 

10 εϋμαθές δια τό λεΐον καί εύπερίγραπτον, παρέβαλλον εύφυώς οί όρνις 
τάς άκοάς καί έξήσκησαν έαυτοίς τό μάθημα καί ήσαν όλοι μιας εκείνης 
φωνής καί εις ένα κέλαδον εβακχεύοντο καί μουσεΐον οιον έκροτεΐτο εν3ε-
άζον οίον τ ω "Αννωνι· καί ό Καρχηδόνιος άγαπα τό μέλος, οία εύρηκώς 
τό του σκοπού τέλος, καί λύεται μεν ó άγων της σχολής, άφίενται δέ 

15 άπελ3εϊν οί μα3ηταί όρνις, καί άνεΐται τό τττερόν πέτεσ3αι, όιτοι βουλο-
μένοις εστίν αύτοΐς, και περιλαλεΐν ó εμαθον καί ήν τοϋτο τό σόφισμα 
τ ω 'Άννωνι φήμη τις πτερωτή καί τρόπον άλλον λόγοι πτερόεντες· 
ταύτα εκείνος μεγάλα μεν φρονών, έν ού καλώ δέ- διό καί τοΰ τής 
μηχανής εκείνης ύψους ταχύ κατέπεσεν ώς γαρ εΤχε τούς όρνις άήρ ελευ-

20 3έριος, καί τήν σύμφωνον ευρον άγέλην καί τά συνήθη έπαιξαν, άπέπτη 
μέν τής αύτών μνήμης ó 'Άννων, άπέμα3ον δέ τόν άλλόφυλον λόγον και 
έφώνουν, όσα ή διδάσκαλος φύσις ύπέβαλλεν. 

Έχρήν συν φρονεϊν εκείνον τόν άνδρα καί μή θέλειν έμπνέειν άλόγοις 
τοιαύτα λαλεϊν τούς δέ κα3' ημάς, εϊ τ ι 3ετέον καί ήμάς εις ενα τών 

25 τοιούτων, οϊ πρός λόγους έτράφησαν, τούς τοίνυν τοιούτους ό κατά 
λόγον Ερμής έκ3ρεψάμενος πτερά φορούντας, όποια καί αύτός περικεΐ-
σ3αι φιλεΐ, δι ' ών καί πέτεται κρατύς Άργεϊφόντης, καί τήν γλώτταν, 
όσα και ήν έν δυνατώ, διαρ3ρώσας είς τό λαλεϊν ούτε ενα τινά λόγον καί 
ούδέ τοιαύτα έδίδασκεν (έχέφρων γάρ ό διδάσκαλος), άλλ' έξεπαίδευσε 

30 μέν λέγειν καί τά εις αύτόν έκεΐνον, ότι 3εού δώρον αύτός καί διά τούτο 
πράγμα 3ειότατον, ότι ψυχής κόσμος κάλλος τό όντως άν3ρώπου τοΰ 
άλη3ούς· άναγωγός είς 3εόν, ποδηγός είς άρετήν (εϊπερ είδος μέν λόγου 
καί τά τών επαίνων, οϊ δέ είς έπίδοσιν άγουσι τό καλόν), 3ανάτου άντί-

9 Ael. var. hist. 14,30 17 cf. επεα πτερόεντα Od. 17,349 et passim 27 Od. 1,38 
et al. 32 Ps.-Dion. Ar. ep. 4 
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παλος, oís απαθανατίζει τη μνήμη λογογραφών τά 3νητά· πράγμα 3εο-
35 φιλές, ότι και 3εός χαίρει λόγος καλούμενος· έπικόσμημα φύσεως, φως 

βίου, έν ω κατά σκότον ώσιτερ ήλάσκουσιν, οίς ουδέν τι λόγου μέτεστι, 
γέφυρα έκ των πρός αϊσ3ησιν εις τα νοητά, κλΐμαξ γή3εν ύψοΰσα τούς 
την νόησιν ύψιβάμονας, μετάττλασις τοΰ ζωικού ττρός τό νοερόν, ζωγρά-
φος άρετής, άνθρωπου προς 3εόν άφομοίωσις, έκφάντωρ των τοΰ κό-

40 σμου καλών, πολυπράγμων των όσα φύσις άγει, πόλεων επιστάτης, 
νόμων εύρετής, δίκης καθηγητής, ευζωίας υφηγητής, και τό πάν ειπείν, || 
ψυχή παντός πράγματος. 

Έδίδαξε μεν ούν ήμάς εκείνος και τοιαύτα σεμνολογεΐν εις αύτόν καί 
τούτων πλείω ούχ' ήκιστα, έδίδαξε δέ καί άνδρών άγα3ών μέλπειν κλέα 

45 καί άφήκεν όποϊά τινας όρνις μουσοτραφεΐς περιάδειν, δπη 3υμός άγει 
έκαστον καί τοις μεν άλλοις ένταΰθα, όποΐά τινα εις καρδίαν ένέ3ετο, και 
τίσι των άγα3ών άνδρών έκεΐνοι χαίρουσι μετά τό πρώτον και μέγα 
3αΰμα τον αυτοκράτορα, ούδέν οίδα (ούτε γάρ διοικεΐν τά τών άλλων 
έμαθον καί ούδέ οικώ νοΰν, ö φασιν, άλλότριον, καί άλλα δέ παρ' άλλοις 

50 καλά), έγώ δέ ούχ' ήκιστα τών λοιπών διά 3αύματος άγω τόν γλυκύν 
καί τά πάντα λαμπρόν λογο3έτην, οΐμαι δέ και άπας έτερος, ω κα3άπαξ 
άρτία ή της φύσεως διαρτία φυλάττεται- 53εν εΐ καί παρ' έτέροις έτερα, 
ένταΰ3α γοΰν ταύτό καλόν άπασι καταφαίνεται καί εις έν άπαντες δόξης 
συμφέρονται- και γινόμε3α μιας ταύτης φωνής, της τού εύκλεεστάτου 

55 λογο3έτου καί αύτόν τοϊς χρηστοτάτοις τών ονομάτων άγομεν καί 
έγκωμίοις μεμνήμε3α καί ούδ' άπομα3ησόμε3α ταύτα πάντως ούτε τήν 
τού λόγου πόλιν ταύτην έχοντες, έν3α μακρόν τι χρόνου καθεΐρξεν 
ή μας ó διδάσκαλος, ούτε μήν πτερυξάμενοι έξ αύτής, δτι μηδέ καί άλο-
γοι μενούμεν καί κατά τήν τραγωδίαν κακόν τι καί βάρβαρον κλάζοντες. 

60 Ή τί τών καλών ούκ έστιν ϊδεΐν έν σοί, ώ μεγάλου κλέους έπιβεβηκώς 
καί τοις μεν έργοις έχων τό κλέος ένάμιλλον, τά δέ έργα φιλονεικών κλέος 
άπαν ύπερβαλεΐν, ώς έντεΰ3εν ύπερδεδόξασθαι και παντός έγκωμίου μέ-
νειν έπέκεινα; γένους μεν ούν τού σού μεμνήσ3αι ούδέν άλλ' ή βάπτειν 
έστίν εις έγκωμίων μέγιστα ρεύματα, ού κείται δέ ήμιν άρτι τούτο σκο-

65 πός· δτι δέ με ό λόγος ύποβαλών ενταύθα κα3ήκεν, άρκέσει βραχύτατόν 
τι ειπείν εις ένδειξιν τοΰ παντός, ώς ούκ έστιν δς τού χρυσέου γένους 
τούτου, όσα γε καί μεμνήσ3αι τήν νΰν άπασαν γενεάν, μή ταΐς βασιλείοις 

3 8 ύψιβάμονας: cf. Hesych. s .v . 44 II. 9 , 1 8 9 4 9 Aristoph. ran. 105; Eur. fr. 
144 5 4 v. supra ad lin. 9 5 9 Soph. Ant. 1001 sq. 6 6 Hes. op. 109 

44 οΰχήκιστα cod. 45 ad vocem μουσοτραφήξ cf. Eust. ad. II. 124 ,26 et saepi-
us ÖTTT] cod.: an ÖTTOI scrib.? 5 0 οΰχήκιστα cod. 
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αύλαΐς ένδιέπρεψε· τούτο δέ δποι θετέου Ευδαιμονίας, οι φρονεΐν μαθόντες 
οιδασιν ού γάρ έστιν παραστατεΐν τίνα τοις βασιλεύσιν ημών καί εις 

70 έγγίζοντα θεράποντα τάττεσθαι μή ου πάσι βάλλοντα τοις άγαδοΐς, 
τετράφθαι δέ σε προς άρετήν καλώς καί λίαν λαμπρώς' άλλ' δμοιον εν-
ταύθα τον λόγον άπασχολεΐν, και διδάσκειν, ότι φωσφόρος ό ήλιος· ούτε 
yàp τούτο ουδείς, ος ουκ οιδε καί εκείνο άγνοήσειεν άν ουδείς όστις· οί 
μέν πλείους πείρα μεμαθηκότες, οις και παρηκολούθησαν, ό δέ λοιπός 

75 όχλος έκλαβόμενοι τών εΐδότων, ώς έξ έτι παίδων ό τα πάντα κάλλιστος 
λογοθέτης τοις βασιλείοις ένέπρεπεν οϋ μακράν που παρερριμμένος, πριν 
ή καί τελειωθήναι εις λόγιον, άλλα συχνά της βασιλικής έγγιστα γινόμε-
νος όψεως. 

Έβράβευε γάρ ταΐς άγωγαΐς τού τότε παιδός τό άνάκτορον καί 
80 συχνά έγνωμάτευε, πότε τούτον εις τό τέλειον άναχθέντα προσλήψεται· 

όθεν καί τού τής σοφίας γάλακτος έμπιπλάμενος ουδέ τοΰ θαμίζειν εις 
τά βασίλεια έξεκλείετο καί τής στερεωτέρας τροφής γινόμενος επί πλέον 
έτι τω προσώπω τού βασιλέως ώπτάνετο, προσαναβαίνοντι δέ τά εις 
μάθησιν καί τό βασιλικόν ευμενές έπηυξάνετο και τέλος εις τέλειον φθά-

85 σας σοφίας τε καί πάντων άλλων, όσα κοσμεΐν οιδε τόν εφ' άπασι μέγαν 
άνθρωπον, συνεξαρθεΐσαν εύρε καί την τοΰ κλέους άκρότητα ούτως, ώς 
έν μικροΐς μακρά [| περιλαλεΐν τά τής βρεφόθεν αγωγής ύποβέβληταί σοι 
ούχ' άπλώς βασιλεϊ, άλλά τω υπέρ άπαντας θεράποντας πρέποντα· 
καί 'Ιωάννης μέν έκεΐνος ό βαθύ κληρωσάμενος τό μακάριον, ον άδελφόν 

90 μέν σοι ή φύσις, άδελφά δέ φρονοΰντα ή έκ θεού χάρις, ή δέ τού άγαπάν 
σύμπνοια εις μίαν ώσπερ ψυχήν συνηγμένον παρήγαγον, άπαλάϊς έτι 
χερσί τής άμβροσίας ήψατο καί τοΰ νέκταρος τής θείας βασιλικής γαλη-
νότητος καί ταχύ προς εύκλειαν ηΰξητο καί σύντροφον τή καθ' ήλικίαν 
αυξήσει την εϋδαιμονίαν καί αυτός έκληρώσατο, συ δέ καί εισέτι πρωϊαί-

95 τερον καί περί αυτήν ώς ειπείν τήν τοΰ βίου άνατολήν τί άν ούν τις καί 
περί ταΰτα εαυτόν εις μακρόν άπασχολοίη, ένθα πολύ λόγου πλάτος 
ύπανοίγεται καί οίον μή άν είναι διεξοδεΰσαι ράδιον; οίος δέ καί ό λοιπός 
ιερός άδελφός καί δσοις έξ έτι νέου θάλους ήνθει τοις άγαθοΐς, άλλην 
τούτο σχολήν έπιζητεΐ λόγου καί εις έργον μέγα κείσεται· άρέσκει δέ εις 

5 έπίτομον κάνταΰθα τοσούτον ειπείν, ώς έμέριζεν εαυτόν άμφοϊν ούτε 
τών βασιλείων λειπόμενος καί τοις ίεροίς άνακτόροις ένδιαιτώμενος, εν-
ταύθα μέν αύτός έκλάμπων καί φώς έκδισκεύων άπάσης χάριτος, εκεί δέ 

3 αδελφός: i .e. Nicolaus Hagiotheodorites, archiepiscopus Athenarum (1166 — 1175) 

70 Hes. op. 236 81 1 Cor. 3,2; 1 Petr. 2,2 82 Hebr. 5,12; 14 3 Hymn. Cer. 
187 
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κατά τίνα σύμφαυσιν τη γαρ άδελφική συζυγία παρανατέλλων λαμ-
πρών έπάμφαινε, και ήν αυτή ζηλωτή τριάς τό τέλειον έφ' αιτασι καλοΐς 

10 διεκφαίνουσα καί ό μεν έκυδαίνετο, οϊς υμάς ή βασίλειος μεγαλειότης εις 
εύκλείας εξήρε περιωπήν, ύμεΐς δέ τό έπ' εκκλησίας τοΰ αδελφού κλέος 
ουκ εστίν ειπείν, ότι μή έμερίζεσθε' και ήν τούτο άντίδοσις όλβιότητος 
καί κοινωνία μακαριότητος καί τρισευδαίμονος βίου συγκρότημα καί δι' 
αλλήλων εις εΰκληρίαν σύγκραμα. 

15 Εί μεν ουν έπεστάλαξέ μοι ό ττάνσοφος ούτος άνήρ βραχύ γουν τι της 
παρ' αύτου ρητορείας, έσχον άν οϋτω πολύς ρεϋσαι τ ω λόγω καί παρα-
στήσασ3αι, οίος μεν αυτός τήν τής πράξεως εύ3υωρίαν, οίος δέ τήν 
ϋψηλήν 3εωρίαν καί οία λαμυρία λόγου περιεκρότησεν έκάτερον 3εΐον 
άνάκτορον, και όπως προβαίνων τοις άγα3οΐς και κλίμακα τι3έμενος 

20 άναβάσεων καί ουράνιος ταϊς άγα3οπραξίαις αίρόμενος αυτός τε 
ήλιώδης όλος ήν καί ταΐς άρεταϊς έλαμπεν είχε δέ και τήν τιμήν παρα-
3έουσαν ώσεί καί σκιάν σώματι καί συμμετρουμένην ταΐς άναβάσεσι κάν-
τε03εν καί εις τό τής τιμής έξήρ3η μέγιστον, ότι καί εις τό τής αρετής· 
έδει γαρ τή μέν άρετή τό τίμιον έπεσθαι, τω δέ έν άρεταΐς ύπερσχόντι 

25 τό ϋπέρτιμον, δν καί ή πάλαι λόγοις άν3οϋσα πόλις εις κόσμον εαυτή 
καί ώς ειπείν πολιοΰχον κεκλήρωται, όψέ ποτε λογίου τύπον Έρμου 
έξευροΰσα καί εις τήν παλαιάν εύγένειαν άνακύψασα ένα μέν τούτον, 
μυρίοις δέ έκείνοις των ύμνουμένων αυχοΰσα παρεξισούμενον έστι δέ άρα 
τούτο αστεία τις περιπέτεια τήν έν λόγω λάμψασαν άδελφικήν δυάδα, 

30 τόν μέν τ ω λόγω έπονομάζεσ3αι, τόν δέ τή πόλει λαχεΐν, ης οι λόγοι 
γνώρισμα· καί οϋτω μέν έπλατυνάμην άν ευγενώς, έάν μοι ό βραχύς τοΰ 
λόγου κρουνός συμβολήν έκ τής άβύσσου των λόγων του ύπερτίμου 
ευτύχησε καί που καί κατά τό 3αϋμα του Νείλου πελαγίζειν αν ούτω 
κάμοί έξεγένετο· || δτι δέ τηλικαύτης ούκ έστι τυχεΐν χάριτος, άλλ' άνάγ-

35 κη πάσα τήν φλέβα προρρέειν του κατά λόγον μοι νάματος, αυτήν μέν 
ές τοσούτον σκιαγραφήσας εύξομαι καιρόν έτερον έγγενέσ3αι πρός 
χρωματουργίας έντέλειαν, εγώ δέ ανάγω τόν λόγον έπ' εκείνα τά πρότε-
ρον, ώς άρα μεμνήσ3αί σου τής έκ παίδων άγωγής καί άσχολον έν-
ταυ3α είναι ταΰτόν άν εί'η καί άδιεξοδεύτοις έγχειρείν έπεξιέναι όδοΐς, τοις 

40 μέντοι μετά ταύτα καί υψηλοτέροις προσαναβήναι, άλλά μηδ' αύτό 
άναγάγοι τις έπί νουν μή πρότερον έαυτόν εύ μάλα συντείνας εις γραφήν 
πολυήμερον τίνος γαρ άν καί γένηται προτέρου τοσούτοις έπιβαλών 

2 0 cf. Hippol. antichr. 59 άγαΒοττραξίαις: cf. Steph. T h G L (ex Anna Comn. ) 25 
Plut. Luc. 4 2 2 6 Aristid. 2 , 3 9 8 Dindorf 33 Hdt. 2 , 1 9 sqq. et mult. al. 

9 έπάφαινε cod. 14 σύγγρσμα cod.; postea corr. m. pr. 
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άγαθοΐς, ά και προς εν άπαριθμειν ούκ έν εύττεριλήτττω κείσεται; ποίαν 
δέ αν καί τράποιτό τις προτέραν, ένθα κατά την εις άπειρα μεγεθικήν 

45 κατατομήν ρυμοτομούνται τοΰ γράφειν αί οδοί και εις άπειρίαν εκβαί-
νουσι; ποϊ δέ τις πελάγει περιπεσών μεγάλω είτα τ ώ χεΐρε διατείνας 
άνανεύσει και άπερείσεται; ή τί ούκ αν ένταΰθά τις θαυμάσηται; τό ευ-
φυές του νοός, ΰφ' ου οξύτατα πάν καταλαμβάνεται νόημα, ώς ούδ' άν 
άετός άγρας της έαυτοΰ θάττον καθίκοιτο' τό μεγαλοφυές, δι' ου παν 

50 χαμερπές ένθύμιον κάτω κεισθαι άφείς αυτός ώς έξ ούρανοΰ λαλείς καί 
υψηλός τοις νοήμασιν ϊπτασαι· τό τοΰ λόγου μή μόνον ώς εις εύρυθμίαν 
ζώου κατηρτισμένον, ó δή καί Πλάτων έν μεγάλω τίθεται, άλλα καί 
μετά του καλού χρώματος, όποίω λόγος οΤδε προς ώραϊσμόν έμφρονα 
χρφζεσθαν τό της Ιν προφορά διαλέξεως σεμνόν καί où μόνον, άλλά καί 

55 πυκνόν καί συνεστραμμένον μέν οίον εις σφίγμα στρυφνόν, καλόν δέ 
άλλως καί ήρτυμένον ηδονής μέλιτι· ούτε γάρ έπίτροχον κατά τό Λακω-
νικόν καί εις ευκρινές διαρθροΰται καί προς καθαρότητα λάμπει καί 
σωφρόνως κέχρωσται, ώς μήτε έψιμυθιώσθαι τήν έρμηνείαν ταύτην ώς 
εις κάλλος επίβουλου (τοϋτο γάρ ήδη καί έταιρικόν καί είδους ούκ ευγε-

60 νους) μήτε αυ σκυθρωπάζειν εις τό δυσήκοον (τοϋτο γάρ καί άπάνθρω-
πον, δτι και άγριόφωνον), άλλ' οίον σεμνώς κεκεράσθαι, ώς άν καί 
Δημοσθένης έκέρασεν, ου καί βραχύ έξ έπιπολής νόημα βυθός ην δεινό-
τητος. 

Τί δέ, τό φιλόφρον εύρίσκειν εχει συγκρίνεσθαι; ουκουν ραδίως, έγώ 
65 οΐμαι· ταχύ άν ó φιλόξενος 'Αβραάμ παρεΐδέ τινα των παριόντων 

άπαρηγόρητον ή σύ τινα των προσιόντων άπαραμύθητον τό δέ του 
έλέους, άλλά καί τοϋτο θεοΰ μίμησιν εχει έν σοί· καί θεός μέν άεί ποιεί, 
καί τοις εργοις χρόνος où μεσολαβεί, άλλά νιφάδας τ ω κόσμω εύεργεσιών 
ούκ εσθ' δτε μή έπιρρήγνυσι, σέ δέ οϋτω μέν ούκ έστι ποιεΤν (άνθρώπω 

70 γάρ ούκ έν δυνατω πάνθ' όμοΰ γίνεσθαι χρόνου μετροϋντος τάς πράξεις 
ήμΐν), εύεργεσιών δέ προβάλλη χύμα πυκνόν καί τούτου τό μέν τι προρ-
ρέει, τό δ' επιτρέχει καί άλλο επέρχεται καί συχνά ταύτα καί δαψιλή 
πάντα· καί συνεχίζεται σοι ώσπερ τούτο τό ρεύμα καί έπικλύζει τούς 
δεομένους καί ώς εις ποταμόν αύτοϊς άέναον ρέει χρυσόρρειθρον ή δέ 

75 πραότης, τό δέ ΐλαρόν, τό δέ μειλίχιον εΐποι άν τις αύτά είναι νηπενθές 

50 (LXX) Ne. 9,13 51 Plat. Prot. 326b 53 Dion. Hal. comp. 1,7 et al. 56 
Lucían, nec. 7 et al. 58 Dion. Hal. comp. 3,12 59 Demetr. eloc. 48 et al. 61 
Od. 8,294; cf. et Eust. ad Od. 1598,52sq. 65 Gen. 18,1 sqq. 74 χρυσόρρειθρον: 
cf. Const. Manass. chron. 3824; cf. etiam Theod. Prodr. Mang. I, 34 ed. Bernardinelli; ad 
comparationem cf. Aeschyl. Prom. 805 75 Od. 4,221 

49 μεγαφυές cod.; postea corr. m. pr. 62 έξεττπτολήξ cod.: distinxi 
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άλλο προς άλή3ειαν φάρμακον άχολον, κακών απάντων έπίληδες. Ή 
ποίον ύποικουροίη αν τινι θλιβερόν, καί αυτός όμιλήσας ουκ αν έξελάσης 
εκείνο Κ κατεπάδων οίον καί τό άγριαΐνον της ψυχής μειλισσόμενος; τό 
5έ ττολυχώρητον τοΰ νοός, τό δέ καρτερικόν καί οίον έν τω της στάσεως 

80 όρ3ίω άντέχειν προς οϋτω μυρίας καί σπουδαίας οϋ μόνον βούλας οΰδέ 
γραφάς μόνον καί έτι μήν ομιλίας, άλλα προς πάσας ταύτας καί αύτάς 
έπί πολύ τεταμένας καί δσαι ώραι γινομένας καί ώς ειπείν διά παντός, 
άλλ' ένταΰθα πολυπλασιάζω τό 3αΰμα καί φαντάζομαι σε δύναμίν τινα 
3ειοτέραν, καί ούχ' οϊαν ό της των λοιπών άν3ρώπων διαρτίας πλάττει 

85 πηλός- καί τό μεν της πανημερίου άνένδοτον στάσεως έξομοιοϋν περιγί-
νεταί μοι, ώς εϊπερ ί3υτενές ή φύσις έσφυρηλάτησέ σε ή καί έλάξευσε 
καρτερίας άφίδρυμα, τό δέ τοσούτοις άντέχειν άκούσμασιν καί πάσιν 
ευκρινώς έφιστάν καί είς ακριβές διαιτάν ου πρωΐ'3εν έως καί εις βουλυτόν 
ή καί καταδυόμενον ήλιον, άλλ' άπό φυλακής νυκτερινής έως καί είς βά-

90 3ος ετέρας νυκτός, είς νοεράν άνάγω φύσιν, ώς έάν καί νοΰς αυτόχρημα 
ήσ3α άπολελυμένος σώματος· ή τι άν έπί μάλλον ένεργήσειε τά γε 
τοιαύτα νους γυμνός φερόμενος σώματος; ουδέν άν ουδέ τοις λόγοις 
πλεΐον έσται, εάν μορφάσωνται άν3ρωπον· τί δέ, τούτων όψέ άπαλλατ-
τόμενος τηνικαύτα γοΰν κάμπτεις αύτίκα σεαυτόν εις άνάπαυσιν; ούκουν 

95 ουδέ εισέτι, άλλα ό μόχ3ος έκ των άν3ρωπίνων καί δσα τάς πόλεις διοικεί, 
έπί τά 3ειότερα τρέπεται, ώς είναι σοι δλον βίον έν τή τών κρειττόνων 
σχολή· καί γίνεται σοι κόπος ούτος έτερος διάδοχος καλών καλοΐς καί ó 
3εΐος ναός πονούμενον έχει σε καί ή τών 3είων λογίων τών μέν έξ άνα-
μνήσεως προαγωγή, ά 3ησαυρώ μνήμης έγκειται, τών δέ έξ άνα-

5 γνώσεως εισδοχή, απερ όσα καί πηγών τών 3είων πυξίων έξαναβλύζου-
σιν, τών δέ καί εις μέλος άναφωνουμένων ύμνολογήματος. 

Καιρός δη ποτε καί τροφής· οϋ γάρ, άλλ' άνάγκη· καί ή φύσις έντα03α 
βιαιότατα τυραννεΐ καί ούκ άνίησι βραχύ τι καί αύτή έπιμερίσασ9αί σε 
3έλουσα· καί άνύει μέν τούτο καί κα3έλκει σε είς έπισιτισμόν, άλλά σύ 

10 ταύτην κατασοφίζη καί τών έργων παυσάμενος, όσον ολίγα ταύτη χαρί-
σασ3αι, δελεάζεις εκεί βραχυτάτω έν3έματι καί βραχύ τι έπισχών, ώς 
άφοσιώσασ3αι τήν άνάπαυσιν, ταχύ τής τραπέζης έκτρέχεις καί τήν 
πορείαν εΰσταλώς άνύεις έπί τά κρείττονα· έστι δέ σοι καί τά τής 
βρώσεως ταύτης ήρτυμένα λόγω, τ ω νοστιμωτάτω αλατι, δτε καί τον 

15 πολύν όχλον διεκφυγών έτέρας γίνη λογάδος, τής τών ιερών άνδρών, 

77 Ach. Tat. 4,8 89 cf. Ps. 129,6 4 Le. 6,45 6 ύμνολογήματος: cf. Steph. 
ThGL (ex Andr. Cret.) 14 cf. Col. 4,6 et Eust. opuse, p. 86,26 

88 ττρωήάεν cod. 
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καί όσοι προς τόν μονάδα βίον συνέστειλαν εαυτούς και περί σέ συνα-
χ3έντες αϋτοί τήν τράπεζαν περιάδουσι τό Δαυϊτικόν ψαλτήριον άρμοτ-
τόμενοι· πώς αν ουν ενταύθα βα3ύς ύπνος παρρησιάσηται, δπου τα της 
τροφής ούτω νηφάλια; πώς δε ρα3υμίας νέφος παχύ κατεξαρ3ήσεται της 

20 χρυσής ακροπόλεως, έν3α ό της τρυφής άτμός έπιλέλοιπεν; εΐ δέ τόν 
Όμηρικόν Δία ό Ύπνος πέφρικε καί μέχρι αϋτοΰ τό πτερόν λύσας είτα 
ϋποδεδιώς υποκρύπτεται, τί οΰκ αν ένταΰ3α πά3οι, όπου τό παν έγρή-
γορσις; τοιούτος, ώ παρόντες, επρεπε παραστατεΐν τω κρατεί αύτοκρά-
τορι τω υπέρ πάντας βασιλεΐ ò των θεραπόντων || ύπερφερής· ω δέδωκε 

25 μεν καί ή φύσις τα παρ' εαυτής έντελέστατα ώς εις κλήρον ούκ άφαιρούμε-
νον, ò δέ τή βασιλική έγγύτητι τό άγαθόν έπλεόνασε καί υπό ήλίω 
τούτω φως φωτί πολλω τω προτέρω πλέον τό δεύτερον προσελάβετο 
καί τα έκ φύσεως ταΤς βασιλικαΐς άγωγαις προσεπηύξησε καί τό καλόν 
κάλλιον άπετέλεσεν εκείθεν αύτω τό πολύ τής καρτερίας, τό υπέρ μέτρον 

30 τής φερεπονίας, τό άγχίνουν, τό έν τοις πρακτέοις πολύνουν, τό νηφά-
λιον, τό μελετητικόν τής ιεράς γνώσεως, ταλλα, οίς προλάμπει τών 
άλλων έκεΐ3εν έναυγαζόμενος. 'Ώ τής πραότητος, ης ό μεν 3εοειδέστατος 
βασιλεύς άρχέτυπον ϊσταται, ò δέ τήν μίμησιν άπομάττεται. "Ω τών 
ευεργεσιών, ας ό μέν αύτοκράτωρ ώς έξ ωκεανού τίνος πελαγίζει, ό δέ 

35 ούδ' αύτός άνίησιν άναστομών κατά γε τό έγχωρούν καί κρίνων μιμεΐ-
σ3αι, ώσπερ τό 3εΐον άπας εύεργετά>ν, ούτω καί αύτός καί 3εόν μέν καί 
τόν έν3εον δέ αυτοκράτορα· μάλλον μέν ουν, εΐ χρή με σκοπιμώτερον τω 
λόγω έπιβαλεΐν, εις μυρίους μέν οχετούς τό τού ελέους ρεύμα ό αύτο-
κράτωρ έμέρισε καί ποταμούς εύεργεσιών έπαφήκεν άρδεύειν τήν γ ή ν 

40 έστι δέ καί ούτος αύτω τών οχετών μέγιστος, öv τοις τε άλλοις δέδωκεν 
εις άναψυχήν, καί όσους δέ ή φύσις κάμνειν έξέ3ετο παραγαγούσα τω 
τού χρόνου ρεύματι τά έκείνων καλά καί παισί μέν άπαγαγούσα πατέ-
ρας καί εις όρφανίας τούτους έρημον άποικίσασα, γυναιξί δέ τήν συζυ-
γίαν διχοτομήσασα καί τω τής χηρείας μονάζοντι τόν του βίου ζυγόν 

45 άχρειώσασα, έπιβουλεύσασα δέ εστίν οις καί εις ολότητα σώματος καί 
τό άκέραιον παραποιήσασα· οίς δη πασιν εστι τού ποταμού τούτου 
άρύεσ3αι καί τώ έντεύ3εν καλώ άντιπαλαμάσ3αι πρός τά έκ φύσεως 
δυσχερή. Ό ποταμός ούτος καί άλλο τι φέρει καλόν κάλλιστον καί ού 
μόνον προρρέει άναψυχήν, οίς έλλέλειπται τά τού ζήν, άλλ' έχει παραπε-

50 φυκότα καί σωτήριον δόνακα, ούχ' οίον οί πρός αΐσ3ησιν ποταμοί τόν 

19 II. 18,205 sq. et saepius 21 II. 14,242 sqq. 25 cf. Num. 36,3 43 cf. Plat, 
leg. 927c 50 Philo leg. alleg. 3,18 

37 δέ postea suppl. m. pr. 
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λαχνήεντα όροφου, άλλά τον ύπογραφέα τοις δεομένοις τοΟ σώζεσ3αι, 
δν και ό αυτοκράτωρ χειριζόμενος τ ω κόσμω σωτηρίαν καλλιγραφεί. 

Άλλ', ώ μέγιστε μελεδωνέ των τοιούτων καλών 3εέ, άναθηλήσαις έκ 
τούτου του ποταμού δόνακα και ήμΐν, και λάβοι μεν αυτόν ό αύτο-

55 κράτωρ έττί χείρας, γράψοι δέ ήμϊν τά καλά. Δεόμεθα της σης ταύτης 
άναψυχής, ώ ευεργεσιών ποταμέ, τών άλλων ούκ ελαττον ποίησον ουν 
και με3' ημών άγα3ά· γραμματέως μέν όξυγράφου τά 3εΐα κάλαμος καί 
ή γλώττά σου τόμοις καρδιών έντυποΰσα, όπόσα ψυχή αν υπαγόρευση 
Θεόληπτος, εγώ δέ και τόν λοιπόν κάλαμον έπιπο3ώ, δι' ού ή της εύεργε-

60 σίας γλυκύτης σταλάσσεται - καλός μέν σοι καί άλλως ούτος ό κάλαμος, 
δτε διαπράττεται τάς γραφάς, καί ούκ άν ε'ίη κάλλιον αύτάς έκτυπώσα-
σ9αι, έν3α τό μέν τάχος όξύ, κα3άπερ οΐδε πέτεσ3αι χείρ, τό δέ κάλλος, 
όποιον αν τις καλόν σκευάσειε δαίδαλμα τω κυανώ παρεμπλέξας και 
μάργαρον. Έ γ ώ δέ, καί ότι εύεργεσίας γράφει, έπί μάλλον ποθώ' άναλα-

65 βού τούτον τόν κάλαμον καί ύπέρ ημών κατά τού θηρίου της ένδειας, 
όσα καί δόρυ όξύ· || όράς, όπως δεινόν έπιχάσκει και ού κατά τόν χαμαι-
λέοντα μέν, πολλάς δέ όμως φαντάζει μορφάς καί γίνεται πολέμιον ήμΐν 
καί ύπέρ τό θρυλούμενον τρικέφαλον τέρας τό Λύκιον ώς λέων ούκ εν-
εδρεύει μόνον, άλλ' ήδη καί εμφανώς έπίκειται καί ονύχων άκωκάς 

70 έμπείρει καί διασπά καί έκφορεΐ καί άπάγει τά έν ήμΐν ώς δράκων έλίττει 
τήν σπεΐραν καί εις στενοχωρίαν συνέσφιγξεν άποπνέει καί ώς Χίμαιρα 
πνίγος πυρόεν, τό του βίου πολύφροντι καί έμμέριμνον, δι' ou πυρού-
με3α και τηκόμεθα. Ούκ ην άρα μόνον άλη3ές ειπείν, ότι δεινόν πένεσθαι, 
άλλά καί ότι νόσος τούτο βίου· καί κοινωνεΐτον άμφω νόσος τε καί πενία 

75 καί μεταχωρεΐτον εις άλληλα- πένεται μέν γάρ σαρκών ό εις νόσον άπενε-
χ3είς, νοσεί δέ παντός καλού ένδειαν ό πενόμενος. Δεσμός ή πενία ούκέτι 
χειρών, ούκέτι ποδών ούδέ μόνου σώματος, άλλά τήν δλην διαρτίαν 
επέδησε· καί χειρώνακτες μέν άν3ρωποι εχοιεν αν έργάζεσ3αι μάλιστα, 
εΐ καί πένοιντο, καί τόν δεσμόν ούτω παρεμυ3ήσαντο λελυμένοι τάς χεΐ-

80 ρας πρός έργον άνετοι, οίς δέ ό βίος ούκ άπό χειρών, οποίαν τήν χειρο-
μάχον πλη3ύν παλαιός λόγος 3ρυλεΐ, τοις δή τοιούτοις άλυτος δεσμός 
τά κακά της πενίας επίκειται, καί ούκ έχουσιν έκτείνειν χείρας εις ούδέν, 
εϊ μή άρα προς μόνον τό έπαιτεΐν ούτω και οϊ κρημνιζόμενοι τείνουσι 
χείρας άντιληψόμενοί τίνος βοη3ήσοντος· ούτω καί οι ναυαγοϋντες σα-

85 λεύουσι· καί έστιν ή ένδεια, ώς έντεΰθεν πορίσασ3αι, κατά κρημνού οίον 
ώ3ησις καί βίου ναυάγιον, ούδέ τών όστρακοδέρμων έφίλουν έγώ τό 

51 1 1 . 2 4 , 4 5 1 57 Ps. 4 4 , 1 6 6 Aristot. hist. an. 5 0 3 b 2 s q q . et al. 6 8 Ael. nat. 
anim. 9 ,23 ( i .e . Chimaira , II. 6 ,168 sqq.) 71 II. 6 , 1 8 2 et mult. al. 8 0 Lib. descr. 
5 , 4 (8,473 Foerster) 81 cf. Eust. ad O d . 1 4 2 5 , 6 4 et saepius; cf. et Plut. mor. 2 9 8 c 

5 2 ó postea suppl. m. pr. 63 κυανώ cod. : an κυάνω scribendum? 7 0 έλίττει cod. 
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άπορρέειν συχνά· έστι γάρ και αυτό πενίας ώς ειπείν ύποκόρισμα. Πένε-
ται και δένδρον τά πρώτα μεν τοϋ καρπού έκτμη3έν, τό δεύτερον δέ και 
φυλλοχοη3έν και τούτων τό μεν πρώτον, ει καί ήμΐν àyaSóv, άλλα τοις 

90 δένδροις ού κόσμιον, τό δέ δεύτερον οϋτε ή μας ώνησε καί τό δένδρον 
άφήκε κλαίεσ9αι· πένεται καί κεφαλή τον κόσμον άποβαλοΰσα, και ούδέ 
τοΰτο πεφίληται· 'γυμνός', φησίν, 'έξήλ3ον έκ κοιλίας μητρός'· 'τί δέ σοι 
καί έδει περιβολής, ώ ούτος, ένθα τό πΰρ τής φύσεως έζεεν, έξελ3ών δέ 
ούκέτι γυμνός έση, άλλά περιβεβλήση τά σπάργανα'· 'γυμνός', φησί, 

95 'καί άπελεύσομαι'· 'τί δέ σοι και χρεία περιβεβλήσ3αι τάς λαγόνας ύπο-
δυομένω τής μητρός γής καί μηκέτι ριγώσαντι'; ού ταΰτα τοίνυν ήμΐν 
κλαυστέον, άλλα ζητητέον τον μέσον τούτοιν άμφοϊν χρόνον μήτε γυμνι-
τεύειν, άλλά περιεστάλ3αι καί ούδέ φύλλα συκής καί άπό παντός δέ 
ξύλου βρώσει τρώγειν τοΰ δέοντος. 

5 Άλλ' όρας, όπως ή ενδεια έξέκρουσέ με του σκοπού, τό βαρύ τούτο 
καί βορόν 3ηρίον καί άγριον, καί κα3' όδόν βαίνοντα έξε3ρόησεν, ώς εϊ 
και 3ηρίω τις περιπεσών τού μέν όδοιπορεΐν λά3οιτο, κατά δέ τοΰ 
3ηρίου τράποιτο· σέ δέ, ώ εΰεργετικώτατε λογο3έτα (όδός γάρ μοι αύτη 
τού λέγειν), ού μόνον εις εύεργεσιών χύσιν έπλήμμυρεν ó 3εός, άλλά καί 

10 εις δικαιοσύνης στά3μην απηύθυνε· καν || ή άδικία ζιζανίου δίκην τώ τοΰ 
καλοΰ ληΐω προσαναφύηται, άλλά σύ την τοΰ νόμου χείρα τ ώ κακώ 
έπεξάγεις, ώς μηκέτι παραβλαστάνειν καί τον τοΰ άγα3οΰ σπόρον 
άπαχρειοΰν ει δέ καί είσαΰ3ις μελετά τήν βλάστην, ιδού πάλιν ή αύτή 
χειρ καί τό κακόν σπασ3έν οΐχήσεται· τήν δέ τοΰ νοεΐν έν σοι άβυσσον, 

15 τό δέ βά3ος τής φρονήσεως, ó δή πάσης άρετής αρτυμα φαίη τις αν, τό 
δέ ταχύ καί μεγαλόνουν έν καταλήψει νοήσεων — άλλά μέχρι τίνος κάν-
ταΰ3α προβαίνειν έκ3ερμαινόμε3α, έν3α μή προς έγκωμίου πλάτος διε-
σκευάσμε3α; έν ήμΐν αρκέσει κάνταΰ3α ειπείν, ότι 3αυμασιωτάτην σε 
πλάσιν ή φύσις παρήγαγε και οϊαν σωζειν τόν τέλειον άν3ρωπον, ός γε 

20 ού μόνον τοις εντός λάμπεις πΰρ φέρων μυστικόν τη τής ψυχής έστία 
ένδαδουχούμενον, άλλά κρεΐττον λόγου φέρεις έπαν3οΰν καί τό έκτος 
έπικόσμημα· καί εί μέν τις προσονομάσει, καλλιγραφίαν σέ φύσεως γλα-
φυρώς εΐπεν, ό δέ σοφώτερος ε'ίποι αν, ώς 3εοΰ χειρ είς άγα3όν άπαν 
βλέψασα τόν έν σοι όλον άν3ρωπον εγραψεν. Είσί πολλοί, οίς μορφή ν 

25 3εός έπεσι στέφει, δήλον όν πάντως, ώς μή χαρακτηριζομένοις είς ΐδέαν 
εύπρόσιτον καί έστι τοις τοιούτοις άπλοΰν τό καλόν καί έντός μέν ή 

92 lob 1,21 94 lob I.e. 
2,16 10 Mt. 13,24 sqq. 
opuse, p. 169,19 et saepius 
20 24 Od. 8,170 

1 Aesehyl. sept. 16 et al. 
11 cf. Pind. Nem. 3,55 
20 cf. Mac. Aeg. hom. 14,7 

3 Gen. 3,7 Gen. 
13 άτταχρειοϋυ: cf. Eust. 
et al. 22 cf. Tat. or. 

93 ώ 0UT05 postea suppl. m. pr. 
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δόξα οϊκουρεΐ, ουκ άναλάμττει δέ και εις τα εκτός, άλλ' οίον ζωπυρεΐται 
και ΰττοσμύχεται· και άκοή μέν εκεί παραβαλλομένη θέλγεται, οφθαλμός 
δε οϋκ έχει τι θαύματος. Επαινώ μέν ούν έγώ τους τοιούτους, έχρήυ δέ 

30 ούκ άλλως· ήξίουν δέ και τά πρόσωπα τοΰ τοιούτου έργου τηλαυγώς 
έχειν καί προλάμπειν εις κόσμιον, ϊνα μή και ó μάργαρος άχρειοΐτο τη 
του οστράκου περιβολή, αυτός μέν ώδίνων ένδον τό φως και καλός ών, 
τά δέ έξω κεχρωσμένα φέρων ούκ εις ταύτόν. "H y a y ε ν έτερους αύθις ή 
φύσις, τά μέν έκτος έρρυθμισμένους πάνυ τι έμμελέστατα, τά δέ εντός 

35 ούδέν όμοιους, άλλά τούτοις και τό προφαινόμενον σεμνόν άπελέγχον-
τας· καί ει μέν τινι προς Ipyou γέγονε τοΤς ύποξύλοις των αγαλμάτων 
τούς τοιούτους εις παράλληλον τίθεσθαι, εκείνος οΐδεν, έγώ δέ καί τά-
φους κεκονιαμένους κινδυνεύω τούτους λαλειν τάφους μέν, ότι τό έν ήμΐν 
ζών έγκειται τοις τοιούτοις νεκρόν, οποίους δή τινας νεκρούς καί ό εύαγ-

40 γελικός λόγος τοις πολλοίς κλαίειν άφίησιν, εις κονίαμα δέ άληλιμμένους 
τό έπιπολάζον τοις προσώποις γραφικόν άγαλματώδες καί πομπικόν. 

Ού τοίνυν ούδέ τούτο πολλώ μάλιστα εις επαινον κείσεται, όπου λέ-
γειν έχει τις, ώς άρα παρά καί καλόν κακω θεός έθετο· εί'η γαρ αν ούδέ 
τούτο τέλειον, άλλ' εις άπλούν τέθειται· κάλλιστον τοίνυν τό τοΰ καλού 

45 διπλάζον, ότι καί τό άνενδεές ενταύθα κείται της πλάσεως καί ή χεροΐν 
ώσπερ άμφοΐν επιτυχία της φύσεως, όποιον άγαθόν ήμΐν καί τόν πάντα 
καλόν λογοθέτην ό θεός έκόσμησεν. Άλλ', ώ μέγα χαρίτων συγκρότημα, 
ώ σύνθεμα παντός άγαθού, ώ τά τ' εντός τά τε θύραζε κάλλιστε, όρας, 
οϊας ύπεκρουσάμην λογογραφιών άφορμάς καί δσοις προσκιάσμασιν τά 

50 σά ύπεγραψάμην εγκώμια· όρας, οία ημάς ό λόγος έδίδαξεν άμφί σοι 
λέγειν καί περιάδειν, όποιπερ άν στελλοίμεθα· τόποι ταύτα έκ πολλών 
ολίγοι μοι κείσθωσαν, κεφαλαιώδεις λόγων έπιτομαί, || καί, ώς άν εϊποι 
τις, έπαίνων προχαράγματα καί ύπογραμμοί· δοίη δέ θεός έπιβαλεΐν 
τούτοις καί τελεσιουργίαν χρωμάτων, καί τά κατά σέ είς ούχ' εν κάλλος 

55 εικόνος, άλλ' είς όσα δι' εύχής ήμΐν λόγοις διατυπώσασθαι. Ούκ έπιλήσο-
μαί σου διά βίου, άλλά συ μέν τω της εύεργεσίας καλάμω γράψεις έν έμοί 
'εύ οίδα τά σά καλά', έγώ δέ τήν ψυχή ν άναπτύξας παραδείξω τό άγα-
θόν άπασιν και ούτε τά της εύποι'ίας άποκρύψομαι καί ούδέ τοΰ λέγειν 
άφέξομαι, καί έξαγγελώ, ώς μοι περίεστι, τάς αίνέσεις σου· έπεύξομαι δέ 

60 καί ού μόνον μένειν σε πάγιον έν τοις νΰν άγαθοΐς, άλλά καί εισέτι ταΐς 

28 ad passum cf. Eust. ad Od. 1656,47 30 cf. Pind. Ol. 6,5 37 Mt. 23,27 39 
Mt. 8,22; Lc. 9,60 43 cf. Theogn. 137 55 Ps. 118,16 56 Ps. 9,15 et saepius 
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του βίου ένακμάζειν λάμψεσι και προσαύξεσ3αι και μηδέ ΐδεΐν έμέ γοϋν 
της τοιαύτης δύσιν λάμψεως· δτε δέ με τό λαλεϊν έττιλείψει, έμοί μεν έξ 
άνόγκης τηνικαύτα εσται σιγαν, οί δέ περιόντες αίνέσουσί σε πλείω μεν, 
ότι και πάντες, ουκ οιδα δέ, εί και ετι 3ερμότερον και έττί πλέον δια3έ-

65 σεως· τούτου γάρ μάλιστα ούκ οΐμαι, εί έπί πλέον τις άναβήσεται. 

62/3 έξαυάγκης cod.: distinxi 65 e τούτο corr. m. pr. 
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Θ 

Τ ο υ α ϋ τ ο ϋ λ ό γ ο ς κ α τ η χ η τ ι κ ό ς εκφωνηθείς εν τ η Θ ε σ σ α λ ο -
νίκη. 

Ό τρίβων τήν του βίου όδόν έν όρθότητι καλώς αν μέλψειε· 'δοκίμα-
5 σόν με, κύριε, και γνώθι τάς τρίβους μου'· ó δ ' αυτός και έν ακακία 

πορευ3ήναι 3αρρούντως περί έαυτοϋ έκλαλήσειε· τοΰτο εί μεν και έμοί 
προσήκεν επί τοις έναγχος πά3εσι λέγεσ3αι, οίδεν ò κρίνων, ω έπιτρε-
ιττέον τα κα3' εαυτούς, όσοι φρενών ούκ έξω πίπτουσιν, υμών δέ εκά-
στους, ώ αδελφοί, 3έλω τό ιερόν τοϋτο έπιπορευομένους άνάκτορον τήν 

10 ώδήν ταύτην έαυτοΐς έπάδειν εις δείγμα του εν ακακία εφ' ημάς πορεύε-
σ3αι· ώς, εϊ γε μή τούτο, άλλά μετά κακίας ήκετε- τί δή και τόν 3εΐον 
οίκον τούτον χραίνομεν και πολλώ πρότερον τάς ψυχάς οϋχ' ώς έττί 
παραινέσεσιν ήκοντες, άλλ' ώς έττί μυκτηρισμόν ή γέλωτα καί ώστε 
3ηράσασ3αι τόν (συν 3εώ ειπείν) εν γε τοιούτοις άληπτον και τών κάτω 

15 πηγνυμένων παγίδων ύπεριπτάμενον; εΐ γαρ καί τίνες (3ετέον γάρ) έχ-
3ρας ήκουσιν απόστολοι καί ένεδρευτικοί πευ3ήνες καί έννοιών οϋχ' υγιείς 
έρμηνευταί, άλλ' όρ3ότητος λόγων σκαμβευταί, άλλ' ήμεΐς οΰδέ αυτοί ές 
τοσούτον Μελιτίδαι ή καί Μαμμάκου3οι, ώς μή εχειν καταστοχάζεσ3αι, 
τίνες μεν οί της όρ3ότητος, τίνες δέ οί του βαίνειν σκολιά, καί κα3άπερ 

20 οί τών ώνίων κάπηλοι καί ταμειουλκουντες τα έμπολούμενα καιρόν 
πραγματεύονται, δι' ου ταΐς κοιναΐς κακοπραγίαις έπεντρυφήσουσιν, 
ούτω δή καιροφυλακοΰντες καί αυτοί, ει' που παρεμπεσούσης πο3έν έρι-
δος καπηλεύσουσι τήν εΐρήνην καί τό φίλιον ταλαντεύσουσιν ους καλώς 
αν τις ειπη παρατεκταίνεσ3αι τήν άλή3ειαν καί παραχαράττειν τό της 

25 όρ3ότητος νόμισμα καί τήν φιλίαν κατακυβεύειν καί άλλοπρόσαλλα βλέ-
πειν καί άλληνάλλως μεταρριπίζεσ3αι, καί άστηρίκτως έχειν καί κατά τό 

4 Ps. 138,23 5 Ps. 25,1. 11 9 cf. Ps. 25,1. 11 12 Ps. 43,14 18 Aristoph. 
ran. 991; Ioannes Tzetz. ep. 1 (p. 1 Leone) Aristoph. ran. 990 19 1er. 6,28 20 
ad vocem cf. Steph. ThGL s. ν. ταμιουχέω 23 Hdn. Hist. 6,7,9 24 cf. Od. 
14,131 25 Dio Chr. 31,24; Synes. provid. 1,18 26 Arr. Epict. 1,4,19 

6 μέν postea suppl. m. pr. 12 έττί τταραινέσεσιν: consiliorum spiritualium causa 18 
μαμάκου3οι cod.; ad quam lectionem cf. editionem Aristoph. (ran. 990) a V. Coulon curatam; 
forma μαμμάκου3οι utitur Eust. (cf. opuse. 89,96; 103,47) 
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έπάρατον φΰλον προς τον ευ έχοντα τοίχον συχνά μεταπίπτειν ή καί ώς 
εις KÓSopvov συγκόπτεσ3αι καί έπαμφοτερίζειν τά φιλικά, καί νυν μεν 
ενταύθα, νΰν δε έκεϊσε ρέπειν, ώς άν εκατέρωθεν ò του κέρδους βαρυνόμε-

30 vos όγκος αύξάνηται. 
Ει τοίνυν τοιούτος τις ένταΰ3α, που δέ άρα εκείνος; ώς εί'3ε μηδαμοΟ· 

τί μάτην έτριψε τήν όδόν; αύτη μεν ή μήριν3ος ουδέν αύτω || έσπασεν, 
έν κενοΐς κεκοπίακεν, έν ταύτη τη ή μέρα έπίασεν ουδέν οΰδαμοΟ άγρα -

ούχ' ούτως ημείς έρευξίχολοι καί τον 3υμόν, δ φασι, προς τη pivi κα3ήμε-
35 νον φέροντες, ώς έχειν τήν υβριν τοΰ λέγειν προτρέχουσαν ασύμβατα 

τοις κατά κόσμον τά πνευματικά· καιρός τοΰ παραινεϊν καί καιρός του 
προς πά3ος λαλεΐν καιρός τοΰ γογγύζειν καί καιρός τοΰ καταπέττειν 
εσω τήν λύπην καί μή λαλεΐν άκαρπα· έντεΰ3εν ήμΐν ουδέ λαλη3ήσεται 
ουδέν γλαφυρόν, άλλά καί άλλως όντες τήν γλώτταν άξεστοι καί άγα3όν 

40 εις ψυχήν ούτε συλλαμβάνοντες ούτε άποτίκτοντες τ ω παντί πλέον άρτι 
τοιούτοι φανούμε3α· έχω μακρά περί άγάπης φιλοσοφείν συνεπιλαμβα-
νομένου τοΰ της άγάπης 3εοΰ, άλλά διά τους 3ηρατάς υποδύομαι 
λόχμην καί κρύπτομαι, μή ποτε τήν παραίνεσιν καί εις σκάνδαλόν τι 
αίχμαλωτίσωσι- 3έλω τήν προσποίητον φιλίαν μή ούχί ψεύσασ3αι, καί 

45 τίς άν έγγυήσαιτο τούς λόγους τ ω τέως μή πεσεΐν εις ύποπτον; μεταχει-
ρίζομαι τον της δίκης μοχλόν καί εις πρόοπτον έ3έλω παραγαγεΐν, δς 
οίκους έκβα3ρεύει των μετακινούντων πατέρων αγίων όρια. "Ω μοι δέ 
των έμβριμήσεων, εί μή τό μετά χείρας τοΰτο συνέστειλα· κακά κέρδη 
βλάβαις ίσα δεικνύειν ή3ελον, ούκ άν δέ έπιστεύ3ην παραγγέλλειν, άλλά 

50 πονηρά λαλεΐν άνοίγειν έμελέτων καί νΰν κατά 3υμοΰ τό στόμα καί 
φράσαι, όπως άσχημονεΐ ό τ ω πά3ει τ ο ύ τ ω κάτοχος, ύπήλ3ε δέ με λο-
γισμός, μή ποτέ τις άναπηδήσας είπη· 'διδάσκαλε, μή τι ε γ ώ ειμί', αύτός 
δέ άνάγκην σχοίην ειπείν, ώς άρα ' ώ εταίρε, σύ είπας'· ταΰτά με της 
γλαφυρολογίας άπάγει καί τό της διδασκαλίας ποικίλον στενοχωρεί καί 

55 ενός μόνου γενέσ3αι πεί3ει, τοΰ περί νηστείας λόγου, ίνα πραγμάτων 
έξω γένωμαι· ην τις των πάλαι περιφανών διοικούμενος όφ3αλμοΐς ευ 
εχουσι φύσεως· ούτω δή συμβάν άπέβαλε τόν έτερον καί τό έκ τούτου 
μάλα τι έδυσχέραινεν, έάν τις παρ' αύτω λαλών ή γράφων όφ3αλμοΰ 

27 Aristoph. ran. 536 sq. 32 Aristoph. Thesm. 928 (quod erat in proverbio) 33 
lob. 2,9b et al. loh. 21,3 34 έρευξίχολοι: cf. Nie. Chon. or. et ep. 156,20 v. Die-
ten Theocr. 1,18 35 variatio passus ap. Isocr. 1,41 36 Eccl. 3,2 sqq. 38 
Plat. Phaedr. 277a et al. 39 cf. Schol. Aristoph. ran. 86 48 Hes. op. 352 52 
Mt. 26,22; Mc. 14,19 53 Mt. 27,11; Mc. 15,2; Lc. 23,3 

49 e δεικνύων corr. m. pr. 
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όλως μυησθείη που και άχρις ονόματος- και ελεγεν αυτός άττοσκώτττε-
60 σ3αι ώς ήμαρτημένος εις όφ3αλμόν. 

OÙKoûv καί ημάς άφετέον του διδάσκειν α γ α π ά ν καί φιλίαν έχειν άμε-
ταποίητον καί μή όρογλυφεϊν, παρ ' δ δει, μηδέ κέρδεσιν άδίκοις έμπλάτ-
τεσθαι μηδέ 3υμοΰ ήττάσθαι μηδέ εϊ τινα τοιαύτα έτερα πάσχειν, μή 
ποτε καί φορτικοί δόξωμεν λέγοντες· άλλ' εί μέν βούλοιτό τις, προείπω 

65 ταύτα, εί δέ μή βούλοιτο, ποιείτω έτερα καί της όρ3ής προκειμένης, έάν 
πρός αυτήν άπεχ3άνηται τήν λεωφόρον, τήν άμαξιτόν, τήν ευοδον, την 
κοινήν άπασι τοις όρ3ώς βαίνουσι, τήν έτέραν τραπέσθω, ης ολίγοι τινές 
γίνονται· καί οΐδα μέν τους φιλοκάλους άκροατάς καί ακουσμάτων 
καινών έπι3υμητάς καί χλιδώντας τα είς λόγους καί τρυφερούς τήν 

70 γνώσιν καί δεξιούς τά εις νουν, ότι άποστραφήσονται καί μυκτηριουσιν 
ήμάς καί αρχαϊσμού γράφονται καί || άπορίας έν λόγοις καί κορύζης 
γεροντικής καί ίδιωτισμοϋ καί παχύτητος λογισμού, εί περί μόνα τα 
νηστευτικά τους λόγους άπασχολήσομεν έροϋσι γάρ, ώς ουδέν ήμΐν και 
τή τοιαύτη διδασκαλία· διδάσκει μέν γ ά ρ τις, δ μή έγνωσται, ημών δέ 

75 ουδείς όστις άγνοιαν δυστυχεί τοΰ καιρόν είναι άρτι νηστίζεσθαι, του 
δεΐν έγκρατευτικώς έχειν, του τήν γαστέρα έπέχειν, του άνανεύειν μέν 
της τραπέζης, άνω δέ βλέπειν προς τόν διδόντα τροφήν πάση σαρκί, του 
έμπιπλάν τό στόμα μηκέτι κρεώδους κνίσσης εί'τε καί έτέρας έκ βρωμάτων 
περιεργίας, άλλά λόγων 3εοϋ· τί τοίνυν διδακτέον, φασί, τοιαύτα, όπου 

80 καν εί καί μή διδάσκη τις, άλλά τό διδασκάλιον άλλως άνίεται, καί έν3α 
καν είς τό έναντίον ά π ά γ η τις, λί3οις 3ανεΐται βαλλόμενος καί φαύλης 
διδασκαλίας άποίσεται μισ3όν τό άλλάξαι τό ζην, ότι μηδέ έστιν άλλως 
γενέσθαι, κάν μυρία τις άπάγειν τοΰ νηστεύειν άρτι βούλοιτο· ού μήν 
άλλ' εί καί ταύ3 ' ούτως έχει, έ γ ω γ ' ούν ουκ άν έχοιμι άλλως τούς λόγους 

85 μεταχειρίζεσ3αι διά τους τά εναντία σοφούς, τούς άμφιβόλους, τους άμ-
φιταλάντους, τούς πολυρρόπους, τούς άκαταλήπτους, τούς ένεδρευτικώς 
αιχμαλωτίζοντας τά νοήματα, εις ά μηδέ πρός νουν του διδάσκοντος 
άναβέβηκε· καί άλλως δέ είπεϊν, άλη3ώς μέν, ώ ούτοι, νηστεύσετε καί μή 
διδασκόμενοι' αύτό3εν γάρ οϊδατε, δ δέον ποιε ΐν πρόσ3ετε δή, ότι καί 

90 τά λοιπά οϊδατε άγα3ά καί σοφοί πάντα έστέ τά πνευματικά· ούκοΰν 
ούδέποτε πρός τίνος διδαχ3ήσεσ3ε; άλλά τούτο ούμενοΟν ούδέ προφέ-

59 Ath. VI,54 de Philippo rege Macedonum (ex Hegesandro), ab Eustathio abundantius 
enarratum 62 όρογλυφεϊν: cf. Const. Apost. 1,1,5; Eust. opuse, p. 195,50 et sae-
pius 76 έγκρατευτικώζ: cf. Eust. opuse, p. 253,61 Orig. c. Cels. 3,62 77 Ps. 
135,25 79 Basil, reg. fus. 20,3 87 2 Cor. 10,5 

78 κνίσσηξ cod. (cf. infra p. 160,92 κυισσοζώμω) 80 άυύεται cod.; postea corr. m. pr. 
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ρειν έπί στόματος χρή. 
Σάλπιγγος ήχος αιώνας ήδη τοσούτους έξεμέτρησεν ήλιος καί στέργε-

ται άκουόμενος· φδάς τάς μέν έν χορδαΐς, τάς δέ καί άλλως ρυθμιζομένας 
95 έμμελώς χαίρομεν άκούοντες άνθρωποι καί πολλάκις τάς αΰτάς άναπο-

λεϊν ουκ ώκνήσαμεν ουδέ κόρος αυταΐς έπεβούλευσεν εαρ εΐδότες, δ τί 
ποτέ έστι, χαίρομεν, εί τις αυτό σεμνύνει έκφραστικώτερον άγγελμα 
χρηστόν πόθεν ένεχθέν έπανακυκλεΐται καί τέρπει τους εΐσδεχομένους 
την άκοήν άρετής ύμνος άκόρεστον αγαθόν τό μείζον πάντων ειπείν, 

5 θεόν άεί προφέρειν έπί στόματος ουδέποτε περιττόν ένεκλήθημέν τι 
σοφίζεσθαι- ούκοΰν ουδέ τή περί νηστείας διδασκαλία κλειστέον τάς 
άκοάς, εί καί ότι μάλα καί εϋμαθές τό καλόν καί πρός πάντων έξύμνηται, 
τάχα δέ εί καί μή ΰπό διδασκάλοις ήμϊν τό της νηστείας έπαποδύεσθε 
στάδιον (μή ποτε γάρ οΰδ' άξιωτέοι τοιαύτης ήμεϊς κλήσεως), άλλ' ούν 

10 ώς ΰπό άλείπταις καί διεγερταΐς καί θάρσος έντιθεμένοις καί εις τό καλόν 
έποτρύνουσιν ούτω δή ούν ήμϊν άναγκαίως του σκοπού καθισταμένου 
έπιβλητέον τω προτεθειμένω σκοπώ, έκθησαμένοις τόν φθόνον καί άπο-
νεύσασι πρός άπλαστίαν, ώς οιόν τε, εϊτε ΐδιωτικήν, ώς άν εϊποι τις, εί'τε 
καί ώς έγώ φαίην (οΐμαι δ' ότι καί μάλα || άσφαλώς) γεροντικήν ϊνα γάρ 

15 καί εισέτι βραχύ τοΰ σκοπού ύπερηγορήσωμεν εί θεάτρου πλήθοντος 
φόρτος ό μή τά θεωρικά πλατυλογών, καί πανηγύρεως δέ ετέρας άγο-
μένης γελοίος ό μή τά της ήμέρας σεμνολογών, καί έκαστον δέ πράγμα 
τους οικείους εξευρίσκει κατά καιρόν λόγους, ούκ άν ούδέ τό τής νηστείας 
καλόν μενεΐ δεόντως άσεμνολόγητον έν οίκειοτάτω καιρώ· εί δέ καί τό 

20 ίδιωτικόν κατά τής άνά χείρα γραφής υποπτεύεται ρηθέν, ώς εικός, έπιει-
κέστερον, άλλ' ού πάνυ χύδην καί κατά τόν έπιπόλαιον άνθρωπον ό 
περί νηστείας ήμϊν λόγος έκφωνηθήσεται, ώς είναι πάντη πάντως δυσ-
ήκοος, άλλά (παραφρονών τυχόν λέγω), καθάπερ άν τις τό τοιούτον με-
ταχειρίσηται ού πάντη παιδείας άγευστος. Οίον μέν ούν αύτη καλόν, καί 

25 δεδοκίμασται ήδη καί λελεπτολόγηται ίκανώς, τά νύν δέ εκείνο φαμέν, 
ώς έκ μέρους τινός τό πάν καλείται, καί νηστίμους τάς ένεστηκυίας ήμέρας 
φαμέν, ούχ' ότι μόνον όφειλέται τού νηστεύειν άρτι έσμέν, άλλά τούτο 
μέν μέρος είτε καί μόριον τής όλης προθέσεως· ώς δέ τό πάν ειπείν, ήμέραι 
νυν άγιασμοΰ καί άρετών πλείονος έπικτήσεως καί καθάρσεως, εις ήν 

30 ούχ' ήκιστα των άλλων συμβολήν εισάγει μεγίστην καί τό τής νηστείας 
άγαθόν τάχα τοίνυν ούκ έξω χάριτος κείται, εί τις τό προκείμενον κα-

93 Ps. 150,3 19 άσεμνολόγητου: cf. Eust. ad II. 342,39 23 cf. 2 Cor. 11,23 

10 an διεγέρταΐξ scrib.? 
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λόν, δι' ου ψυχών θεραπεία σκευάζεται, καί προς άλλα μεν των ττρός 
σώμα ϊατρευμάτων εΐκάσειε παραβολικώς, μάλιστα δέ προς εκείνο, ου 
πλείστον όφελος· ö γίνεται μεν έκ πολλών ειδών λυσιτελών, έχει δέ καί 

35 τούς εξ εχιδναίων σαρκών άρτίσκους, εν ω καί τά άλλα μεν χρησιμώ-
τατα, τό δέ φάρμακον έκ τών θηρίων μέρους τούτου ένός εϊληχε τούνομα. 
Καί τό κράμα γαρ τών όλων άρετών, ö ταΐς νΰν ήμέραις φκείωται, καλόν 
μέν τό πάν καί θεραπευτικόν εις ψυχή ν, άφ' ένός δέ, της νηστείας, τού-
νομα εϊληφε καί κατά πάντων άνδρίζεται τών εις ψυχήν νοσημάτων συν-

40 επιλαμβανομένου καί του της νηστείας συγκράματος, ην εϊ καί θηριώδη 
ό φιλόσαρκος ο'ίεται ώς άγρίαν τινά καί ΰφέρπουσαν έπί έκμυζήσει αίμα-
τος καί πιεσμώ σώματος καί δαπανώσαν σάρκα και έπίβουλον του ζην 
τρυφερώς, άλλ' αυτή πανάκειά τις ώσπερ έστ'ι κατά τών ιοβόλων παθών 
καί ζωογόνος του έν ήμΐν πνεύματος· ταύτης γενώμεθα μετά ίλαρότητος, 

45 ώς αν δι' αυτής οια γεφύρας διαπεραιωσώμεθα εις άπάθειαν καί ώς έκ 
βαθμίδος πρώτης ταύτης άρξάμενοι άναβώμεν εις άρετών ύψος μετάρ-
σιον· ούτε κάμηλος διά τρυμαλιάς ραφίδος είσελεύσεται ούτε κατασαρ-
κούμενος άνθρωπος τη τροφή λεπτόν τι φρονήσειεν άν. 

"Εστι καιρός, ou μηδέ τοις άλόγοις έπιτρεπτέον τρέφεσθαι καί τούτο 
50 ή προς οίκονομίαν βίου πολύτροπον ή κατά συμπαθή διάνοιαν, όποιον 

καί τό Νινευϊτικόν, πολύ δη πλέον τοις λογικοΐς καιρός τοιούτος άφ-
ορισθήσεται· άφεξόμεθα βρώσεων έν καιρώ- εί δέ οί την έντολήν περισ-
σεύοντες καί τών προς αύτήν σύστασιν σαρκός άπέχονται, ώς άν ό δού-
λος, τό σώμα, έπίπαν ταπεινωθή, ός έκεΐθεν ογκούμενος έπαίρεται κατά 

55 τής κυρίας ψυχής (δυνατόν γάρ άλλως άναπληροΰσθαι την τού τοιού-
του έργου, εϊ γε καί έτέρα έστι τροφή παρά τήν έν σώματι καί έτέρωθεν, 
I I όθεν άνεπληροΰντο καί οί τάς πολυημέρους νηστείας άσκούμενοι), άλλ' 
ήμεΐς, δτι πολύ τό άσθενές έν ήμΐν καί φιλόδουλον καί θέλομεν τόν θρα-
συνόμενον δοΰλον άνέχειν καί περιέπειν, τών γοΰν περιττοτέρων άφεξό-

60 μεθα καί ών ούδέ αύτός ό λίχνος οίκέτης, ή σάρξ, αίροίτο άν εις κόρον 
πίμπλασθαι· ή γάρ, έάν τό σώμα φωνήν αύτό καθ' αύτό άναλάβοι, ούκ 
άν έλεγχοι τόν έκ τρυφής εις τά έργα νωθρόν άνθρωπον ζητούν αύτό 
γυμνασίαν καί άπόθεσιν τών περιττών εις άνάψυξιν, ούκ άν καταλαλή-
σοι τού μεθύοντος και μή νήφοντος, ώς ού μόνον τήν ζωήν έκκενούντος 

65 έν κενοΐς, άλλά καί άχρειούντος τό είναι καί ψευδομένου τόν ζώντα; διά 

36 τούνομα: i .e. 3ηριακή 

32 Plat. Lach. 185e et al. 35 Galen. 14,1 sqq. Kuehn et al. 40 Clem. Alex. q . d . s. 
1,21 47 Me. 10,25 Basil, hex. 5,2; in Is. 32 51 Ion. 3,1 sqq. 56 cf. Plat. 
Ale. I 130d 
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τούτο πολυφαγεΐν άφεκτέον, πολύ δέ πλέον καί τού πολύ προσφέρεσ3αι 
τό εκ τοΰ οίνου ττοτόν, ϊνα μή τον πηλόν καταβρέξαντες καί τ ω πολλώ 
τούτω ύγρώ πλαδαρών ποιήσαυτες τήν τε μέλλουσαν πνευματικήν οίκο-
δομήν άχρειώσωμεν καί τό ήδη φκοδομημένον καλώς καταρρίψωμεν 

70 ούτε γαρ εις οίκίαν υγιή εύθετος πηλός είτε κονία ύπέρυγρος, ούτε ό 
κατά πνεύμα οίκος συσταίη αν πλαδώσης της εν άν3ρώπω γης, τοϋ 
χοϊκού σώματος- οΟκουν συμφέρον ήμΐν άμετρου προσίεσθαι τήν 
τροφήν, ίνα μή καί τό νοερόν καταχώσωμεν καί τό σωματικόν δέ ά-
χρειώσωμεν, ώς μήτε κατά ψυχή ν ζην μήτε κατά σώμα εύπα3εΐν· ή τίς 

75 <άγνοεΐ> τό έκ της τροφής κακόν καί κατ' αύτοϋ του σώματος φέρεσ3αι 
προς μυρία πάθη έκτραχηλίζον, έξ ών ιατροί παρεισδύονται, όρ3ώς καί 
τούτου γινομένου καί εις άντίποινον τοις τρυφώσιν, ίνα καί ούτω μά3ω-
μεν μισεϊν τήν τρυφήν, έάν ούτω φύσεως έχη, ώς έπιτρίβειν τούς εις 
αύτήν ρέποντας. 

80 Έάν ούτω ποιώμεν καί τ ω πρός τρυφήν σωματικήν ά3ρύπτω συν-
ε3ιζώμε3α, τρυφώμεν δέ τά 3εΐα καί δι' ών παράδεισος προξενεϊται 
τρυφής, και μή καταπαχύνωμεν εαυτούς εις κατάβρωμα τοϋ άντικειμέ-
νου, γενώμε3α τά πρώτα σίτος 3είων άπο3ηκών άξιος, δν ούτε πέτραι 
φύουσιν έστεγανωμέναι προς άκαρπίαν ούτε άκαν3αι τυραννούσαι τήν 

85 βλάστην, άλλά γη εύαγγελική άγα3ή. Άλεσ3ώμεν κατά πνεύμα τό σαρ-
κικόν άπο3έμενοι πάχος και τόν τε εκτός λεπτυν3έντα άν3ρωπον καί τόν 
εντός όπτη3ώμεν πυρί, ούχ' οϊω άρτοι ώπτή3ησαν καί παρετέ3ησαν 
τω τών κα3αρών ψυχών νυμφίω 3εώ (άλλου y à p έκεΐνοι καιρού, ότε οί 
μαρτυρικοί άνήπτοντο κλίβανοι), άλλά όποΤον τούς τού καλού ζηλωτάς 

90 έκπυροΐ καί δια3ερμαίνει πρός άρετήν καί ούτως άρτοι γενησόμε3α τρα-
πέζη 3εία προσήκοντες καπυροί καί τρόφιμοι καί μή άντί λί3ων τ ω 
ζητοϋντι γινόμενοι. Γενώμε3α καί όψου 3εοΰ φέρε ειπείν ώς ΐχ3ύες τού 
έκλύτου άναγόμενοι καί ύγρού βίου καί εύδιαχύτου καί αύτό τούτο ρυ-
τού καί ρευστού παρά τών ταχ3έντων κα3ιέναι τό πνευματικόν πάνα-

95 γρον καί άν3ρώπους άλιεύειν καί μή αυ3ις πάλιν ετέρα ύγρότητι έμβα-
πτόμενοι, άλλά πυρί πρός όπτησιν άφιέμενοι τή τών παραπιπτόντων 
πειρασμών άν3ρακια καί τή έκεΐ3εν πυρώσει || καί τή έκ τών πόνων 
έκκαύσει, καί όντως όψάριον όπτόν γινόμενοι πρέπον 3εώ, ού μήν οίον 
καί εις όφιν παροιμιάζεσ3αι- ει γάρ καί ζηλωτός ó όφις ποτέ καί εις 

5 παραίνεσιν όμοιώσεως παραλαμβάνεται, άλλ' εκείνου καλή μεν ή της 

69 Clem. Alex, ström. 5,4 (p. 342,16 Staehlin) et al. 69 1 Petr. 2,5 72 Anast. S. 
hod. 1 (M 85 c. 45b); cf. et 1 Cor. 15,47 82 Gen. 3,23 et al. 84 Le. 8,7 86 
2 Cor. 4,16 88 cf. Cyr. Hier. Procatech. 4 et al. 89 Dan. 3,1 sqq. 90 Mt. 4,3; 
Lc. 4,3 3 cf. Aristoph. equ. 1106 4 cf. Mt. 10,16 et al. 

70 ύγείαν cod.; postea corr. m. pr. 75 inserui 2 άν3ρακία cod. 
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κεφαλής φυλακή και ή της λεβηρίδος έμφρων άπό3εσις καί ή δια του 
φωλεύειν χειμώνος σωτηρία- ιόν δέ άκοντίζειν του στόματος καί είς θάνα-
τον σφίγγειν τον παραττεσόντα, ταύτα δέ ού ζηλοοτά, δτι μηδέ φρόνιμα· 
φρονήσεως μεν γαρ τά ύπέρ εαυτού τινα πράττειν και έπ' άγα3ω, όλε-

10 9ρον δέ μελεταν, έφ' οις ού χρή, τοΰτο δέ εις ιτονηρίαν εμπίπτει· άλλ' 
ϊνα μή ποτε τοΰ κατευ·9ύ τω λόγω βαίνειν έγκοπώμεν, ώς καί όδοΟ οι 
περιτυχόντες όφει, οϋτω μέν όψον γενώμε3α τω 3εώ, δηλαδή όπτόν 
οίον όψάριον, ώς ó λόγος τε3εώρηκεν, ή καί άλλως οίον τίμιον βασιλικόν 
στατήρα έμπεριφέρειν κατά τό εΟαγγέλιον, τουτέστιν ή διδασκαλίαν εμ-

15 πρακτον, η χαρακτήρ 3εΐος έμπεριφέρεται άπαρατύπωτος έν άκιβδήλω 
τω κέρματι, καί οΰ κατά τό δόκιμον τω προφήτη άργύριον, ή καί μετά-
δοσιν ελεήμονα, ης καί αυτής τύπος ό στατήρ, οία συντελών τοις μεταδι-
δόναι 3έλουσιν. 

Εί δέ καί κηρίον πλασθώμεν μελίσσειον, άλλο τοϋτο ήδυσμα φύσεως 
20 εύ3ηνούσης εν 3εώ, καλλιεργία καί τρυφή άπερίεργος· πόπανα μέν γαρ 

καί ψαιστά καί μελίπηκτα καί λοιπή πάσα καρυκεία έκ μέλιτος ούχ' ούτω 
3αυμαστέα της τεχνικής τύρβης, κηρίον δέ ού λέγω σφηκός, ού ολίγον 
τό τέρπον, ούδέ άν3ρήνης, ης ούδέ αύτής πολύ τό έπαγωγόν, άλλα 
μελίσσης πολύ πλουτεΐ, ώσπερ τό γλυκάζον, ούτω καί τό γλαφυρόν έξ 

25 άνθέων γαρ λογαδικών συντέ3ειται και ουρανοσταλάκτου γλυκύτητος, 
ϊνα μή τά λοιπά τού έργου περιεργαζώμε9α, έν οίς καί ή σεμνότης των 
εξαγώνων άπο3ηκών σχηματιζόμενων πρός έπίζευξιν διαστημάτων ζω-
διακών, οποίαν οΐ έξω3εν τε3εωρήκασιν ό τοίνυν άν3ολογήσας τάς άρε-
τάς καί έν αύτώ κηροπλαστήσας τήν τής ούρανίου δρόσου ύπεροχήν, 

30 όποία τις και ή τοΰ μάννα βροχή, καί μέντοι καί πλήσας τάς τοιαύτας 
άπο3ήκας τής νοουμένης γλυκύτητος, εις κηρίον έαυτόν μελίσσειον συν-
έ3ετο· εί δέ καί γεωργός ό Χριστός, όποιος καί ό πατήρ, καί άμπελώνα 
ώσπερ τον Ισραήλ καί ημάς εφύτευσε, τί μή βότρυν αύτώ φέρομεν ού 
πικρίας καί σταφυλήν ού χολής, τί δέ μή και οΐνον άποσταλάζομεν, δς 

35 άναμιγείς έλαίω μεγάλα ποιήσει κατά ψυχικών μωλώπων καλά; παρ-
οδεύει τή προνοία τά κα3' ήμας ό πανταχού παρών, πεινά τήν ήμών 
σωτηρίαν ό πάντων τροφεύς καί πάντοτε μέν, άρτι δέ μάλιστα πρωί 
περί τάς τού νηστεύειν άπαρχάς, ότε ή τού τοιούτου καλού απαιτείται 
συντονία· μή δή εύρε3ώμεν επάρατος συκή τό τρόφιμον ε!ς περιττόν 

40 δαπανήσασα και εις ούδέν καρποφόρημα, εις φύλλα δέ μόνα τό τρόφιμον 

14 Mt. 17,27 16 Zach. 11,13 25 λογαδικών: cf. Eust. opuse, p. 205,41 et sae-
pius 28 cf. Geopon. 15,3,10 et al. 29 Gen. 27,28 et al. 30 Ps. 77,24 32 
Ioh. 15,1 33 Is. 5,1 sqq. 34 Deut. 32,32 39 Mt. 21,18 sqq.; Me. 11,12 sqq. 
40 καρττοφόρημα: cf. Eust. ad Od. 1572,33 

34 άττοσταλάξομεν cod. 
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διαδουσα, έξ ών καν ράψη τις χιτώνα, έξ άσυγκλώστου περιέθετο πε-
ρίβλημα, καί τό δάσκιον ώς οία σκηνή ν σκιάς έκπετάσασα- σκιάς οΰ φυ-
λαττούσης άπό καύσωνος, άλλ' ήν ò || έττελθών θανάτω έττέλασε' τί 
καινόν, εί καί ώς κάρυα φυτευθέντες δώσομεν καί τον εντεύθεν καρπόν έν 

45 καιρώ τρόφιμον, δν σωφροσύνης ò παλαιός λόγος τίθεται σύμβολον τά 
τε άλλα καί δια τον της σαρκός ϋποπιεσμόν τινα καί θλιμμόν ότι γαρ 
τοις υπό τό τοιούτον ύπνοϋσι φυτόν απέρχεται τι τοΟ σωματικού όγκου 
καί πάχους, ώμολόγηταν άναβώμεν τ ω λογισμώ καί εις τους πάλαι χρό-
νους, έν οίς οι άγιοι τοιαΰται βρώσεις έσκευάσθησαν τ ω ύψίστω όλα τά 

50 μέλη άναθέμενοι προς όλοκάρπωσιν τώ θεώ, ού κατά την φαινομένην 
τοΰ 'Ισαάκ άνάθεσιν (ή γαρ αν ήκουσαν μή έπιβαλεΐν την χείρα), άλλ' 
ώς αν κατά νοΰν θεωρήση τις· δυνάμεθα γάρ κατ' εκείνους καί ήμεΐς 
όλοκαύτωμά τι έκαστος άνενεγκεΐν τώ θεώ καί αυτό μεμυελωμένον, 
πλήρες δηλαδή του νοστίμου μέχρι καί αυτών τών καί μικρού τίνος λό-

55 γου άξίων πράξεων άβρωτον μεν γάρ καί οίον μή πάνυ φροντίζεσθαι 
τό όστοϋν, ότι δέ ποτε άποθήκη εστί μυελού, ζητητέον έστί καί αυτό, 
ώς τό γε μή τοιούτον ουκ άν εΐη θυσία θεώ πρέπουσα. Λέων ουν άμύελα 
τά οστά διά τό πάνυ ναστόν καί πεπιλημένον εχων οΰκ άν θύοιτο, άν-
θρωπος δέ όστοϊς ένυφασμένος, τουτέστι φυσική σταθηρότητι καί τής 

60 φρονήσεως μητρί δεινότητι où μήν πάνυ σκληρά καί άπροσίτω, άλλ' 
έχούση καί μυελόν, ώσπερ ένδον τό ταπεινόν καί εϋέντευκτον, ώς τά μεν 
εξω έστύφθαι καί δυσμαλάκτως έχειν, τά δ' ένδον εύαφής είναι καί οίος 
τους έντυγχάνοντας τέρπειν καί τρέφειν τή ενδοθεν νοστιμότητι, μεμυ-
ελωμένην άν έαυτόν θυσίαν προσφέρη θεώ. Άλλ', όπερ έλέγομεν, θυσίαν 

65 έκαστος προσφερέτω θεώ, συνόλως μέν ειπείν, πνεΰμα συντετριμμένον 
ώς δέ πλατύτερον έπελθείν κατά τους τό ιερόν μιστύλλοντας, άναθετέον 
θεώ έγκατα τήν έκ βάθους έξομολόγησιν καί τήν τών κρυφίων άνακάλυ-
ψιν, έν οις καί προ πάντων καρδίαν καθαράν καί συντετριμμένην καί 
τεταπεινωμένην τ ώ μήτε προς άλαζονείαν καί θυμομαχίαν σκληρύνεσθαι 

70 καί μηδέ λογισμοΐς μολύνεσθαι, ε'ίτε κεκρυμμένοις διά τό άνεξομολόγητον 
καί άνέκφαντον, είτε καί παρεισερχομένοις διά τό τής νοουμένης θύρας 
τής κατά ψυχήν έστίας άφύλακτον. Καλόν καί χείρες είς όλοκαύτωσιν 

45 Philo ν. Mos. 2 ,180 sqq. 46 Theod. Stud. ep. 292,30 Ex. 3,9 47 Gen. 8,20 
et al. 50 Gen. 22,1 sqq. 51 Gen. 22,12 53 Ex. 24,5 et al. Ps. 
65,15 56 Galen, de usu part. 11,18 et al. 64 Ps. 50,19 67 Ps. 50,12 et 
al. 68 Ps. 50,19 70 άνεξομολόγητον: cf. Ps.-Chrys. serm. iei. 4 72 cf. Clem. 
Alex, ström. 6,12 (p. 481,30 Staehlin) 

47 ϋττό: 'πτό cod. 53 ex ολοκαυτώματα corr. m. pr. μεμυαλωμένον cod. (sed cf. 
lin. 57: άμύελα; p. 173,15: μυελός) 
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όσίως αΐρόμεναι προς τόν ύψ ιστον άλλως y à p χείρας αιμάτων, ότι μηδέ 
άνδρας αιμάτων, 3εός ού ττροσίεται· όσφΰς περιεζωσμένη Èv άληθεία πρέ-

75 πον και αΰτή προς 3υσίαν, ου μην δε άλλά και ττόδες μη ττρός τινα 
δεδομένοι σάλον μηδέ εις αίμα τρέχοντες και τττερνισμόν άδικο ν συντε-
λοΰντες, άλλά στα3ηρώς εϊς τό κατ' άρετήν βαίνοντες καΐ μή χωλευού-
σαις ταΐς ίγνύαις καί άσφαλώς παραγόμενοι- εί δέ κα'ι τά γόνατα τύλοις 
έκτραχυνθώσιν εις γήν κλινόμενα, όποιον τόν κατ' εξοχήν δίκαιον ή φι-

80 λόθεος ιστορία παραδίδωσιν, έστι και τοΰτο ηδύ τ ω 3εω ολοκαύτωμα, 
μηρός δέ περιτεθειμένος ξίφος, δι' ου προς φαύλην έπιθυμίαν πά3η τέ-
μνονται, συνεισακτέος εις όλοκάρπωσιν καί αυτός, ού μην ούδέ κοιλία 
ττλυΒεΐσα άπρόσδεκτος, τό περιττόν δέ αποθεμένη καί μή δι' επιρροής 
μεστουμένη πάλιν καί τό άνω πτερυσσόμενον του άνθρωπου || κα-

85 τασπώσα τ ω φόρτω τής βρώσεως καί κάτω βαρύνουσα, ήδη δέ καί 
ρίπτουσα, τά πολλά δέ καί εις άνέγερτον, άλλά καταργουμένη καί δια-
κοπτόμενη τής προς τά εΐσπορευόμενα σχέσεως· 'τά βρώματα', φησί, 
"τή κοιλία, καί ή κοιλία τοις βρώμασιν'· στρυφνός ό λόγος καί ή φράσις 
άσυμφανής καί δυσόρατος ή τής άγνοιας άκολουθία διά τό εύπερίγρα-

90 πτον καί πάνυ έπίτομον καί οιονεί άφοριστικόν ώς δέ έν όλ ίγω παρα-
δηλώσαι τό πάν, κατά τινα χαρακτήρα έπιστολιμαΐον έσχηματίσ3αι 
δοκεΐ, ώς έάν τις εϊπη Πατελλοχάρων Κνισοζώμω καί τό άνάπαλιν σχέ-
σιν γάρ καί ό άποστολικός ούτος λόγος δηλοΐ βρωμάτων τε καί κοιλίας, 
οποίαν τό δοχεΐον έχει προς τά έν αύτω, ώς έάν φωνήν άνειληφότα 

95 προσεφώνουν άλληλα, τά βρώματα τή κοιλία χαίρειν καί ή κοιλία τοις 
βρώμασιν χαίρειν ωκείωνται γάρ πως άλλήλοις κα'ι βρώματα μέν εις 
κοιλίαν φιλοΰσι κατακυλίεσ3αι, κοιλία δέ εις δεχάδα τοις βρώμασιν έκκει-
ται, κα3ά και φάρυγξ τοις είς αύτήν καταβαίνουσι. 

Παραδηλών γοΰν ό τής εκκλησίας ρήτωρ τήν τής κοιλίας έταιρίαν κα'ι 

73 Ex. 29,25 et al. 74 2 Regn. 16,7 et al. Eph. 6,14; cf. et Is. 11,5 75 Ps. 
65,9; 120,3 76 Is. 59,7; cf. et Prov. 1,16 cf. Ps. 40,10 et al. 79 Hegesipp. ap. 
Euseb. h. eccl. 2,23,4 sqq.; cf. et Eust. opuse, p. 43,66 sqq. ; 209,83 sq. 82 Gen. 22,2 et 
al. Aristoph. equ. 160 84 ad passum cf. Eust. ad Ii. 193,8 87 1 Cor. 
6,13 92 Alciphr. 3,54 tit. (3,18 Schepers) Alciphr. 3,6 tit. (3,3 Schepers) 4 
fontem non inveni 

77 στα3ερώζ cod.: στα3ηρώξ scripsi (cf. supra ad p. 56,43) 80 εστι (since acc.) 
cod. 83 πλυ3εΐσα postea in ττλυν3εΐσα mutavit m. pr.; cf. Eust. ad Od. 1917,44 
et infra ad p. 163,4 92 Κνισσο- cod.; in marg. cod. ad passum sequentem: σημείου 
ώραΐον πάνυ schol. interlineare: τοϋ Άλκίφρονοζ ρήτορος 2 e του βρώματος corr. 
m. pr. 4 τταραδηλών: ad lectionem cf. P. Wirth, Studien zum Briefcorpus des Erzbi-
schofs Eustathios von Thessalonike, B Z 56 (1963) 11 ( = Eustathiana 53) ex εταιρείαν 
corr. m. pr. 
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5 συμφωνίαν αϊνίττεται, ήν αυτή 3εμένη μετά των βρωμάτων κατά του έν 
ήμϊν οπλίζεται νοερού- ούτως αύτά εύνοιαν άντιδιδόντα χαρτά ττρός 
άλληλα φθέγγουται καί εις εν γίνονται· κάν ει μή 3εός ημών πάντως 
3ελόντων καί έκουσιαζομένων εις τό καλόν καταργήση και ταύτην καί 
ταΰτα, ούδέν άν κωλύση μή οϋχί τήν εις κοιλίαν επιρροήν των τροφών 

10 πα3ών πέλαγος άναχέαι καί σύστημα 3αλάσσης ώσπερ άποτελέσαι καί 
άλμυράς διά τό έκεΤ3εν πικράζον και κυμαινούσης τό λογιστικόν ει δέ γε 
μή συν ήμΐν κα3' ήμετέραν έκουσιότητα καταργη3ήναι μέλλει καί ή κοι-
λία καί τα βρώματα, 3εω δέ καί μόνω ήμών μή βουλομένων τό έργον 
άνακείσεται, δέος μή επί κακώ ήμετέρω άποβαίη τό πράγμα καί τό ίά-

15 τρευμα εις κολόβωμα γένηται καί ή 3εραπεία εις κάκωσιν σώματος· ει 
γαρ τρυφώμεν άκρατώς, εί σπαταλώμεν κατακόρως, ει πάνυ ζώμεν έμ-
πα3ώς καί καταργείν τό κακόν αυτοί ούκ έ3έλομεν, άλλά τήν εφεσιν 
προσεκκαίομεν, άλλά τό της ορέξεως πυρ προσυπανάπτομεν, οϋκ οιδα, 
εάν εις τέλος ήμΐν άνεξικακήση ό φιλάν3ρωπος, άλλά δέδοικα, μή ποτε ή 

20 τά βρώματα καταργη3ή επιλείψαντα καί Άρπυίαις οιον κα3αρπαγέντα 
ή παραλυ3ήσεται ήμΐν τά όργανα τοΰ τρυφάν καί ή τών οδόντων έκ-
κρουσ3ώμεν, δι' ών άλή3ομεν άμετρα, ή σιαγόνος πάρεσιν πά3ωμεν, δι' 
ής οι του άλετοΰ εύ3ετίζονται άτρακτοι, ή τήν πάροδον της τροφής 
άχρειω3ώμεν ή εις τήν δεξαμενήν τών βρωμάτων έπιβουλευ3ώμεν ή 

25 άλλο τι δεινόν πά3ωμεν, δι' ου άν της τρυφής καί άκοντες άποσχοίμε3α, 
μή ποτε δέ διά τό κοιλιακόν τούτο πά3ος καί τό έπί τω στή3ει καί τή 
κοιλία κατακρι3ησόμε3α καί αυτοί παρέντες όλον τό σώμα· ή γάρ où 
μικροΰ τοιούτον τι πάσχουσιν, όσοι της μεν όρ3ής κατασύρονται στά-
σεως ΰπενδιδόντων τών σωματικών στύλων, έπί τεσσάρων δέ κυπτά-

30 ζοντες χαμαί βαίνουσι μηδέ εις ήλιον άναβλέπειν δυνάμενοι; δήλον δέ, 
δτι κοιλίαν ό 3εός καταργεί" ού τό μόριον (ού γάρ άν εΐη άκοίλιος άν-
3ρωπος), άλλά τήν γαστρίμαργον εφεσιν ώς γάρ τά τών ύδάτων 
συστήματα 3άλασσα, ούτω καί τά τών βρωμάτων συστήματα κοιλία 
νυν είρηται, ών || άργίαν καταψηφίσαιτο κύριος μετά τού 'έφ' ήμΐν'· ούτω 

35 γάρ άν άπαγάγωμεν αύτοί τά βρώματα τής κοιλίας καί ποιήσωμεν μή 
3αμίζειν αύτά καί συχνά γίνεσ3αι παρ' αύτη, ώς άν μονάζουσα καί κα-
3αρεύουσα μή άπρεπώς εχη πρός όλοκαύτωσιν. Γλυκαινέσ3ω καί ό λά-

10 4 Mac. 7,1 18 προσυπανάπτομεν: cf. Eust. opuse, p. 73,82 20 Plut. Luc. 
7 30 11.5,442 37 Ps. 118,103 

7 e πάντων corr. m. pr. 24 in marg. cod. ad passum sequentem: σημειοΰ άστείον 
πάνυ 33 3αλασσαίαζ cod. (fort, e 9άλασσαι postea correctum) 
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ρυγξ τοις τοΰ θεού λογίοις, ώς αν και αύτός ττρέττη θεώ, και μελετάτω 
καΐ ή γλώσσα τα θεία μή ιτελάζουσα εις οδόντας μεταπεποιη μένους εις 

40 όπλα και βέλη, καί πάντως αν ούτω και αύτή κνισεύοιτο τω θεώ 
νοερώς· τό δέ δμοιον πόθοι άν καί άκοή πονηρών ακουσμάτων άφοριζο-
μένη, καί οφθαλμός βλέπων όρθά· καί 'ίνα μή επί πλέον τά τοιαύτα ίσ-
χνολογώμεν (ό yàp κατά πνεύμα ορθός ανατομικός ήδη καί τον όλον 
άνθρωπον κατά λόγον δμοιον διεξελήλυθεν επιλεγόμενος τάς γραφικός 

45 ψόας, ας οΰκ εστίν έμπαιγμάτων πληροϋσθαι, όποια οί έξ άφανοΰς 
έπιόντες εχθροί άθύρουσι· τους νεφρούς καί οϊ ουκ άλλοιοϋνται, ώς ούκ 
άν έπαινέση τις' τά νώτα, καθ' ών ούκ άν τεκταίνοιεν οϊ όντως αμαρτω-
λοί βαρέως φέροντες, ει κατανωτίζονταν δακτύλους ή καλλιγραφοϋντας 
τά θεία ή θεού ψαλτή pio ν άρμόττοντας τή έμπράκτω άρετή, δι' ής ύμνεΐ-

50 ται θεός, ή προς παράταξιν έκ θείας διδασκαλίας μετιέναι καί άγχειν τόν 
τοΰ θεού πολέμιον βραχίονας, ούχ' όποιους ό θεός συντρίβει διά τό 
άμαρτητικόν πήχεις, ώσπερ οί της σοφής γυναικός εις άτρακτον ούτω 
καί αύτούς εις ανδρικά έργα είδομένους· τράχηλον, δς έκφεύγει τήν κατη-
γορίαν τής σκληρότητος καί εις ταπείνωσιν θεώ φιλουμένην κάμπτεται, 

55 τά άλλα πάντα μέλη καί μέρη, οΤς τό κατά θεόν συγκροτείται ολο-
καύτωμα), 'ίνα τοίνυν, καθάπερ έφην, μή εις πλέον τοις λεπτοΐς τούτοις 
τόν λόγον άπασχολώμεν, μηδέν τι τών ήμετέρων εστω ήμέτερον, άλλα 
πάντα θεού, ότι καί τοϋ θεού άληθώς. 

Τί γαρ έν ήμϊν, δ μή θεόθεν; τί τών περί ήμάς, δ μή εκείθεν; έν ήμΐν 
60 όσα φύσει περί ήμάς, τά πρόσθετα· ό οφθαλμός ό δεξιός έν ήμΐν καί 

ήμέτερος φύσει, άλλά τρόπον άλλον ούχ' ήμέτερος, ούχ' ώς εξαιρούμενος, 
ει σκανδαλίζει· τούτο γάρ ούδείς άν, οΤμαι, πραγματεύσηται, άλλ' ώς 
θεώ ίερούμενος καί τών κάτω άπαγόμενος, ότε εις τά άνώτατα θεωρίας 
δρη αΐρηται. Τά ύπάρχοντα ήμΐν περί ήμάς καί ού φύσει, άλλά πρόσθετα 

65 καί ταύτα δή ούχ' ήμέτερα, εάν φρονώμεν όρθά, πωλούμενα δέ εϊτουν 
άντικαταλλασσόμενα καί εις άντάλλαγμα σωτηρίας διδόμενα διαβαί-
νουσι καί αύτά εις θεόν, δς καλού παντός ταμίας ών καί τούτον ήμΐν τόν 
πλούτον ταμιουλκεΐ· πωλήσαι γάρ αύτά εις διάδοσιν πτωχών καί ούτω 
άκολουθεΐν θεώ έντελλόμεθα μονονουχί άκούοντες· 'ει θέλετε προς τόν 

70 εύαγγελικόν δρόμον εύθετοι γενέσθαι, τόν φόρτον άπόθεσθε· ού γάρ 
εύθετος εις δρόμον ό πεφορτισμένος'· ού γάρ μόνον άλλαι τινές άμαρτίαι 

38 cf. Ps. 34,28; 36,30; 70,24 44 Ps. 37,8 46 Ps. 72,21 47 Ps. 128,3 51 
Ps. 9,36 et al. 52 Prov. 31,19 60 Mt. 5,29; 18,9 63 Clem. Alex, ström. 5,12 
(p. 399,28 sq. Staehlin) 67 Cyr. Alex, glaph. Ex. 2 (M 69 c. 456c) 67 Plat. rep. 
379e 68 Le. 18,22 69 Le. 1. c. 

40 κνισσεύοιτο: sic cod. (cf. supra ad p. 10,24): ad suff ixum — εύω cf. Psaltes p. 318 sqq. 
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ύπερσίρουσι κεφαλήν και ώσεί φορτίον βαρύ επί τον άν3ρωπον βαρύ-
νονται, αλλά και τό φιλοχρήματον καί ό πολύς πλούτος, ώς δ γε μή 
πολύς, άλλα καί άπαντλούμενος εις πένητας ούκ αν βαρύνη δια τό συχνά 

75 τούς βουλομένους || δαπανάν αύτόν καί κουφίζειν τόν έχοντα, ώς εάν γε 
ό άπλώς πλούτος μισεΐσ3αι ανάγκην έχη, τί δη καί γέγονεν ύπό 3εού; 
δια τί δε όργανον καί αύτός τω άν3ρώπω κεχορήγηται (όργανον γαρ 
ούδέν φαύλον, εί μή τι άρα κατά παράχρησιν), ϊνα τί δε και 3εόσδοτον 
ώς τα πολλά ό πλούτος γίνεται; Ίώβ τοίνυν πολλά παθών καί τάς τοΰ 

80 πλούτου δεξαμενάς άπαντλη3είς, άλλ' ύστερον ύπέραντλος τοις άγαθοΐς 
γέγονεν, ώς καί ύπερκεχύσ3αι αύτά διά τό πολλαπλάσιον. Δήλον ουν, 
ώς φαύλον πλούτος άργός καί άπόθετος, δς καί τυφλός άν άστειότερον 
λέγοιτο ώς μή έκτρέχων τού σκότους μηδέ προς ήλιον γυμναζόμενος, ό 
δέ διαβαίνων εις διάδοσιν πένητος, άλλ' οΰτος εύωπός διατρέχει καί 

85 μυρία τά καλά ποιεί· ώς δέ καί κρείττων εαυτού γίνεται θεού προτι3έν-
τος καί τήν εύ3ηνίαν έπαύξοντος, ουδείς άγνοεΐ· ούτω καί κρήνη καλλίων 
ή μή πρός άργίαν τό ύδωρ έν3αλαμεύουσα, προϊεΐσα δέ ρέειν και άντί 
στατού ύδατος γινομένη άπόρρυτος· άμπελος, εάν μή προς τέχνην κλα-
δαται, άλλ' έξυβρίζει βλαστάνουσα, ούκ άν εύγενή φέροι καρπόν, δρνισι 

90 δέ κάλλος ούδέν άνέλαμπεν, εί μή των πέρυσι πτερών άπορρυέντων άν-
εδό3ησαν έτερα· καί δένδρα δέ καλλύνονται βαλόντα κάτω τά προϋπάρ-
ξαντα φύλλα, έτέραν δέ βλάστην προβαλλόμενα νεοτήσιον 3άλλουσαν· 
ζωα, δσοις ή 3ρίξ εις έπικόσμημα έπαν3εΤ, ρίπτει τήν προάγουσαν καί 
έτέραν έπενδύεται τρίχα καί ούτω στίλβει προς 3έαν άν3ηράν ούκούν 

95 καί πλούτος άπερχόμενος διά 3εόν ούκ άν έπιλίποι ποτέ, άλλ' όπως 
άρα καί βούλεται 3εός, ή άντεπιρροή γενήσεται πρός τήν τού έκχέοντος 
διά3εσιν καί διάκρισιν καί είτε εις ίσον είτε καί εις πολλαπλάσιον εί δέ 
καί εις έλαττον, άλλά καί τούτο πάνυ συμφέρον καί γογγυσμός τοις 
όρ3ά φρονοΰσιν ουδείς, εί μή άρα καί ρύπου τις άποπλυ3είς δυσχεραίνει, 

5 ότι μή πολλαπλάσιον είσαΰ3ις ρυπαίνεται- ναι γάρ ούδέν άλλο ή φιλαρ-
γυρία τοις εχουσιν ή ρύπος δυσέκπλυτος ή άναπόνιπτος, οίς ούδέ παρα-
μένει τά πολλά ό πλούτος, άλλά 3εού καταγινώσκοντος ή φώρες αύτόν 
άπήγαγον ή δυναστευτική χειρ της φρουράς έξαγαγούσα ήλίω έδειξεν ή 

72 Mt. 11,28 78 Aristot. EN 1099b12 80 lob 1,1 sqq. 83 Aristoph. PI. 90; 
Theocr. 10,19 et al. 87 Ιν3αλαμεύουσα: Germ. Const, or. 2 (M 98 c. 277b); Eust. in 
Dion. Periheg. 1010 88 Hes. op. 595 1 άντεπιρροή: cf. Eust. opuse, p. 128,81 

82 in marg. cod. ad passum sequentem: σημείου αστειότατα 95 έττιλίττοι ex έτπλΰσοι 
corr. m. pr. 4 άττοττλυβείς: postea in άποττλυν3εί5 mutavit m. pr.; cf. Eust. ad Od. 
1917,44 et supra ad p. 160,83 
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άλλοι τρόποι μύριοι διεσκέδασαν καί ήφάντωσαν, τυχόν δέ και -θάνατος 
10 άπαγαγών τον δεσπότην αϋτόν τε κατέχωσε καί τον ποθούμενον 

θησαυρόν άφήκεν ή άναπόλαυστον κεΐσθαι καί συγκατακεχώσθαι τω 
κτησαμένω ή άλλ' έξέφηνεν επί μυκτηρισμώ καί απευκταία μνήμη του 
πρώην έχοντος. 

Άλλ' εξελαθόμην παρεκνεύσας της προτεθειμένης όδοΟ καί τη νηστεία 
15 κατά σκοπόν έπιβαλών, εις τους περί πλούτου δέ λόγους διεκπεσών κάν-

τεϋθεν, ώς εικός, καί επί λοιπά τινα παρεκνεύσων καί του κατ' ευθύ 
πλέειν παραρρυησόμενος. Ό ν δη πλοΟτον τοις μεν ευ κερδαίνουσι τάχα 
άν παραμένειν έγγυήσεταί τις, τοις δέ άλλως χρυσωρυχοϋσιν, όθεν où 
δει, μύρμηκες μέν ουκ έπιστήσονται οϊ της ιστορίας άφαρπάσοντες τό 

20 μεταλλευθέν, ή δέ δίκη καί πολύπους έπιδραμεΐται καί πολύχειρ έπιπε-
σεΐται καί τό άδίκως κτηθέν άνέμοις δώσει φέρεσθαι, όποιον καί τό προ-
δοτικόν ápyúpiov où μόνον τό εν πόλεσιν, άλλά || καί τό έπί φίλοις· 
οϋ y á p μόνον τό δημηγορικόν φϋλον εξώλες, άλλά και τό χρημάτων 
καταπροϊέμενον την φιλίαν, οϊ τους φίλους βλάπτοντες ουκ αίσχύνονται, 

25 οϊ καθάπερ αϊ μυΐαι τοις ελκεσιν, ούτω καί αυτοί κέρδεσι χαίρουσιν· 
οφθαλμός αϋτοις αίδήμων, μετώπου έμφρων συσπασμός, λόγοι μειλίχιοι 
καί οΰς άδελφός άν όμιλήση προς άδελφόν, στάσιμος παρειά, τράχηλος, 
οίος έπινεύειν εΰλαβώς, χειρών συστολή καί ταύτα μέν εις π ρ ό σ ω π ο ν εϊ 
δέ έξ οφθαλμών ό τοιούτος χαρακτήρ γένοιτο, άναλλα πάντα καί τό 

30 πρώην σχήμα ώς έσκηνοβατημένον παροίχεται, καί ή μέν αιδώς οϊχεται 
πτερυξαμένη προς Όλυμπον, τό δέ μέτωπον άνασπδται γαυρότερον, οϊ 
δέ λόγοι, οποίους άν τις άνδραποδίσας φθέγξηται τό κλέμμα εμπορευό-
μενος, ή δέ παρειά πορνικώς οιον εις άσχημοσύνην κυμαίνεται καί ό 
τράχηλος αγέρωχων σκληρύνεται πρός τό άτενές κατά τά κυρίττοντα, 

35 αϊ δέ χείρες άνδρικώς άπλοϋνται καί πρός άργύριον τείνονται καί ό άδελ-
φός "Ιωσήφ άπεμπολεϊται· καν ει μή εστι τούτον δουλωθήναι, άλλά τό 
τής επιβουλής έπαθεν. Oùaì τω τοιούτω πλούτω· θάνοιμι (μάλλον) 
αύχμώ πενίας ευρωτιώντι ή τοιούτοις όλβοις περιρρεόμενος. Ό τ ι γοϋν 
έκνεύσας του σκοπού πεπλάνημαι του περί νηστείας λόγου, αύθις έπανι-

40 τέον εις αυτήν καί μετά βραχύ τους λόγους δοτέον πέρατι· νηστεία τή 
κατά φύσιν άντιβαίνουσα ζωή καί τάς ορέξεις άνακόπτουσα εις τό ϋπέρ 
φύσιν βιάζεται, κα'ι όπερ έλλέλειπται τώ κατά μικρόν έλαττουμένω παρά 
τους άγγέλους, αϋτη άναπληροκ άρεταί οΰκ έν δυνάμει και μόνον έχειν 
δοκοΰσιν τό είναι· εΐ καϊ μή τον υπνοϋντα σπουδαιον καί τον παρειμένον, 

19 Hdt. 3 , 1 0 2 et al. 2 0 Soph. El. 4 8 8 2 3 cf. Eust. in Dion. Periheg. II, 2 1 6 , 3 4 
Müller 2 9 proverbium ex Eust. tantum notum; cf. opuse, p. 3 2 3 , 1 0 et saepius 3 0 
Hes. op. 197 sqq. 34 αγέρωχων: cf. loh. VI Hier. ν. loh. D a m . 4 35 Gen. 
3 7 , 2 5 sqq. 4 2 Ps. 8 ,6 

37 μάλλον supplevi 
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45 ήδη δέ και ττάσαν άτελεσφόρητον σπουδήν άρετήν λέγοι τις, άλλά μάλι-
στα έν τω ένεργεΐσ3αί εΐσι κα'ι σπουδαία κατά ψυχήν ένέργειά έστιν ή 
άρετή. Ποία δέ άν ενέργεια εύοδω3είη ποτέ άν3ρώπω τρυφαΐς προσ-
τετηκότι και τό νηφάλιον φεύγοντι και έντριβομένω βρώμασιν καί τάς 
χείρας έρε3ίζοντι κύκλον έλίττειν άπείριτον του εύ3έος βίου άντί3ετον 

50 έκ τραπέζης εις στόμα περιαγόμενον κάκεΐ3εν πάλιν εις τράπεζαν καί 
πειρωμένω των άδυνάτων καί άπερ οΰκ αν άνύση άν3ρωπος; ή yàp ουκ 
άδύνατον πλήσαι τό της γαστρός χάος εις τέλος, εί καί μυρία τις έπι-
φορών έντί3ησιν; λάκκος αύτη καί βό3ρος, εις öv κύψας τις (μη γάρ 
γένοιτο κατακυλισ3ήναί τινα εις αυτόν) ουκ ευχερώς άναδύεται, μάλλον 

55 μεν ούν καί 3άλασσα μεγάλη ού την περίμετρον, άλλ' ότι δυσέκπλευ-
στος, ήδη δέ καί ευρύχωρος οία κατά τό πάλιν καί πάλιν δυσπλήρωτος· 
εί δέ καί έρπετά είναι εΐπη τις περί αυτήν, όποια τα της τρυφής όργανα 
περί 3άλασσαν καί ζώα δέ άλλως μικρά τε καί μεγάλα, ουδέ τοΰτο αν 
εχοι της άλη3είας άπάδειν δια τό παμφάγον καί λίχνον καί βορόν της έν 

60 ήμΐν ορέξεως· τοΰτον τον βό3ρον, τοΰτον τον λάκκον παρορατέον καί 
άφετέον διαχάσκειν εις κενόν μή σπεύδοντας καί μέχρι χείλους έαυτούς, δ 
φασιν, || άναπληρουν. Ταύτης της 3αλάττης έπισχετέον τά έπιρρέοντα, 
ϊνα μήτε τα έρπετά πλη3ύνωνται μήτε ó έμπαίκτης δράκων καταχορεύη 
αύτής· φρέαρ καί ή γαστήρ άλλότριον ύπό ήμών αύτών όρυσσόμενον, 

65 όπηνίκα προς τρυφής πλατύνεται καί την συμμετρίαν παραβιάζεται· 
κλείσωμεν αυτό, κα3ά δυνατόν καί, εί μή έστιν έπι3εΐναι διόλου τω στό-
ματι λί3ον τό των ορέξεων άνενέργητον καί τήν άργίαν καί άπραξίαν 
καί οίον άψυχίαν τοΰ έν ήμΐν έμπα3οΰς, τό γοϋν εΰρύστομον, 63εν έστιν 
χαλάσ3αι τά εις άπώλειαν, άποστενώσωμεν, ώς παρεμφαίνεσ3αι βραχυ-

70 τάτην όπήν τό τής όλιγοτροφίας εύπεριόριστον, δι' ης ουκ άν είη καταρ-
ρίπτεσ3αί τινα διολισ3αίνοντα είς απώλειας βάρα3ρον καί καταπίπτειν 
ώς είς 'Άιδου πέταυρον, 63εν ó κατενεχ3είς δυσχερώς ευρίσκει άνάνευσιν. 

Φασίν πολλοί, ώς άδικοΰμεν οΰδένα τρυφώντες, οΰδενός ουδέν άφαι-
ρούμε3α· λέγω έγώ ούκ άλη3ώς τους τοιούτους λέγειν εί γάρ καί μηδέ-

75 νας έτέρους, άλλ' έαυτούς γοϋν βλάπτουσι· τούτο δέ ούκ άγα3όν· πώς 
γάρ έχέγγυος έτερον ώφελεΐν ó μή εαυτόν; πολύπους τών πλεκτανών 
άποτρώγων τίνος άν ετέρου, εί δυνη3είη, άφέξεται; λιχμάται καί άρκος 
παλάμας έν καιρώ τοΰ φωλεύειν καί ούτως οϊκο3εν έμπιπλα τήν τοΰ 

46 Aristot. EN 1098a7sqq. 52 Ορρ. hai. 5,52 55 δυσέκπλευστοζ: cf. Eust. opuse, 
p. 166,7 60 Suda s.v. λύκος έχανεν et al. 61 quod fuit in proverbio, sed saepius 
illud μέχρι τών ώτων occurrit (append, proverb. III, 89: Leutsch-Schneidewin II, 
p. 433) 63 2 Petr. 3,3 et al. 66 cf. Gen. 29,2 71 Prov. 9,18 76 Athen. 
7,316c (= Alcaeus Com. fr. 36 Kock); Hesych. s.v. πολύποδος et al. 77 Ael. nat. 
anim. 6,3; Artem. 5,49 et al. 

49 έλίττειν cod. postea corr. m. pr. 
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έσ3ίειν έφεσιν, άλλ' ούκ ήδη τό έτέρω3εν σαρκοβόρον μετήμειψεν ώς δε 
80 καί έτερους οί τοιούτοι βλάπτουσι, τίς ούκ οιδε; τρυφή γάρ έπαυξηθεΐσα 

και τά εντός εκκενώσασα προκύπτει και επί τά έξω, καί βλάπτει μεν 
τους προσήκοντος καί ους έδει των μάτην σπαταλωμένων έπαπολαύειν 
δεόντως κατά καιρόν, είτα καί κατά των αλλότριων έκμαίνει καί μήτηρ 
οίον γίνεται τελεσφορούσα φαΰλα τά έξ αδικίας πολυειδή έκγονα· νο-

85 σφισμός έντεΰ3εν, άρπαγα1 εντεύθεν, προδοσίαι, αΐ μεν πόλεων, αϊ δέ 
καί φίλων, όποϊά τινα κακά και ημών κατορχησάμενα εί'δομεν περιου-
σιάζεταί τις, δσον έξικέσθαι τήν τροφήν τής ήμέρας, δσοις αν εϊποι τις· 
εί δή τρυφών τά πάντα έν μια ήμερα κατασπάσει, τί ποτε ή έπιουσα 
τέξεται; ή πάντως έπινοίας κερδών και ετέρας κακίας, ας ούκ αν ραδίως 

90 ει'η μέτρω δο3ήναι· καί ίνα παλαιόν καί σοφόν λόγον παραφράσωμεν, 
κατενεχ3είσης εις γαστέρα τής περιουσίας δια τρυφήν άναπλέουσι συκο-
φαντίαι, διαβολαί, περιεργίαι πάσαι, δι' ών είσαϋ3ις έπινοη3ήσεται 
φόρτος τή γαστρί, άν3' ών ή τοΰ 3εοϋ ράβδος ήμών παιδευτικώς, εΐ καί 
μή αΰτίκα, όψέ ποτε γοϋν κατενεχ3ήσεται καί τό τής ποινής όφλημα 

95 συν τόκω άποδο3ήσεται· ή πατήρ μεν άτακτοΰντα βλέπων παΐδα καί 
σπάταλον καί τοις του κόρου κακοΐς έμφορτον δυσχεραίνει καί ράβδω 
επισκέπτεται τό κακόν, 3εός δέ ó μέγας καί κοινός πατήρ ήμών των 
αύτοΰ παίδων τά όμοια μέν, χειρόνως δέ πλημμελούντων άνέξεται; ουκ 
οιμαι, άλλ' ώσπερ τό πετόμενον τής δίκης δρέπανον ό άλη3ώς όπτανόμε-

5 νος ούτω πως ό έκείνω παρόμοιος 3εωροίη αν καί ράβδον έπισειομένην 
άνω3εν τοϊς έπί τρυφή καί πλησμονή τό κερδαλέον τεχναζομένοις καί 
ούτω τον άδελφόν κατεσ3ίουσιν, ήτις καί ταΐς περί γήν κακοποιοΐς ρά-
βδοις άντεπεξαγομένη || κατέδεται αύτάς, ώς ούδέ ό τής 3είας ιστορίας έκ 
ράβδου όφις τους τής άντι3έτου μοίρας κατέσπασε· καί ούτω ράβδος 

10 έσται παρακλήσεως τοις δεομένοις έκδικήσεως, ή δέ αυτή καί βακτηρία 
εις ϋποστηριγμόν τοις καταπίπτειν μέλλουσιν οΰ γάρ άπλοϋν ή 3εω-
ρουμένη ράβδος, άλλα πολυειδές· καί έστι τοις βουλομένοις έκ τής γρα-
φικής Ολης ταύτας ξυλεύεσ3αι, είτε καί άλλως μεταλλεύειν δια τήν σιδη-
ράν, έν ή έ3νη ποιμαίνονται, ότε ή προς συντριβήν αυτήν κινείται ή 

15 προς έτέραν δραστικωτάτην ένέργειαν αύτη μέν γάρ πάνυ έμβρι3ώς 
έχει, ή δέ λοιπή ράβδος έλαφρότερον καταφέρεται, τήν δέ γε 3εοφυώς 
βλαστήσασαν άπο3ετέον εις μυστικόν κειμήλιον. 

87 lac. 2,15 88 cf. Prov. 3,28 (et apud Graecos hodiernos) 91 fons mihi ig-
notus 93 Ex. 17,9 et al. 4 Ape. 14,14 sqq. 7 Gal. 5,15 8 Ex. 4,17; 
7,15 9 Euchol. p. 256 Goar 14 Ps. 2,9 16 3εοφυώς: cf. Meth. symp. 
2,2 Num. 17,16 sqq. 

89 ή cod. 90 in marg. cod. ad passum sequentem Ηροδότου 95 ή cod. 2 in 
marg. cod.: σημείου, ότι καί δοτική συντάσσεται τό εμφορτος 
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Έστι και δικαίου ράβδος, ήν εχοιμι καταφερομένην έμαυτοΰ προς 
σωφρονισμόν, εστι και ετέρα, ήν ουκ άφήσει κύριος επί τον κλήρον των 

20 δικαίων των τε άλλως πραττόντων εκδικα καί οΤς δέ άρτι, ώς αν συνήθως 
τον λόγον κατακλείσωμεν, ό αυτοκράτωρ έττιστρατεύεται· ουδέ γάρ 
ουδέ εισέτι ουδέ προς αϋτοϊς τοις δεινοΐς γεγονώς της νόσου του πονεΐν 
άπέχεται, άλλά μήπω τους χθές καί πρώην καταπαύσας καμάτους μηδέ 
τους έναγχος άναψήσας ίδρωτας έτερων προσφάτων άρχεται καί μαθών 

25 τους του θεού εχθρούς άνασκιρτώντας τοις κατά τοΰ θείου κλήρου μή 
που μηδέ λουτρόν καταχεάμενος νοσήλιον της σαρκός τρέχει πολεμικοΐς 
αύθις ίδρώσιν λουσόμενος, καί ταύτα πρός αύτη τή τοΰ χειμώνος ακμή, 
έλόμενος άντί θερμών υδάτων αναπαύσεως χιόνος βολαΐς καί κρυερών 
ΰετών επιβολή βάλλεσθαι, ίνα καί όποΐά τίνες μάργαροι καί λίθοι έτεροι 

30 τίμιοι οι των κρυστάλλων θρόμβοι άπαιωρούμενοι κύκλω τοΰ σώματος 
κόσμον τούτον οίον βασιλικόν αΰτω σχεδιάζοιεν καί τό βαρβαρικόν δέ 
ύποσημαίνοιεν δέος, ύφ' ού έκεΐνοι τον βασιλέα καί μόνον θεώμενοι 
πήγνυνται· βασιλέων καί στρατιωτών και στρατηγών άνδρειότατε και 
εύθαρσέστατε καί τήν τόλμαν αμύθητε, τί δή ποτε άλλο φοβερόν καί 

35 καταπονοΰν άνθρωπίνην ίσχύν περιγενήσεταί σου, ει μήτε νόσος άνδρί-
ζεται κατά σοΰ μήτε χειμώνος βαρύτης μήτε τι έτερον τών όσα καταπο-
νεΐν οίδε καί έκφοβεϊν καί τον πάνυ καρτερόθυμον; νοσείς, καί τοΰτο 
δεινότατα καί ώς ουκ άν φέρειν έχοι τις, άλλ' έπήλθέ τι τών προ έργου 
καί ή νόσος άπηλάθη ώς οίον κελευσθεΐσα εις άναχώρησιν και τοΰ κα-

40 λοΰντος έργου γέγονας· χειμών έμβριμαται καί άπειλεΐται κακά μεγάλα 
ποιεΐν καί δή καί ποιεί ρίπτων βαθεΐαν χιόνα, καταρρηγνύς ύετούς 
άδελφά ταύτη φρονοΰντας τά γε εις ψΰχος, τ ώ δέ ραγδαίω πελάγη πο-
ταμών άναχέοντας, άποκρύπτων τον ήλιον, σβεννύων άπαν τό έκεΐθεν 
ένθερμον καί τό ψΰχος πολυπλασιάζων εις όσον καί ποταμούς άέναον 

45 πλήθοντας πήγνυσθαι καί πηγάς έκτυφλουμένας μή έχειν, δποι πορεύ-
σονται, ζώα δέ πάντα καί αύτούς άνθρώπους έγκατακλειων εις 
άπρόϊτον. 

Καί τοιοΰτος μέν αύτός, δριμύ κακόν καί βούδορον, καθά τις έγραψεν 
ει δέ παρεμπέσοι έργον, ou χρεών γενέσθαι τόν αύτοκράτορα, πάντα έν 

50 θεώ παρ' ούδέν αύτός θέμενος της επαινετής || εχεται πράξεως καί θέει 
έπ' αύτήν ώσεί καί ναΰς επί ρεΰμα κατάρρουν εύδρομοΰσα ούρίω τ ω 
πνεύματι· όποιον τι και νΰν γίνεται· άνεκάθηρας μέν γάρ τόν τοΰ θεοΰ 

21 αυτοκράτωρ: sc. imperator Manuel I. 

19 Ps. 124,3 43 cf. Hdt. 2,97; 3,117 48 βούδορον: Hes. op. 504; ad accentum cf. 
Eust. ad II. 1117,53 51 Eur. Hel. 1663 

24 άναψήσας ex άνατττύξαζ postea corr. m. pr. 43 σβεννύων e corr. m. pr. 
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και λειμώνα καί άμπελώνα, ειπείν τό λάχος τό σόν, καί τάς βάτους εξέ-
σπασας καί πασαυ τρίβολον καί λοιπήν άκανθαν, τό πολυειδές βάρβα-

55 ρου φΟλον, εκείθεν απήγαγες· ότι δέ πάλιν άνέβλαστεν άρτι κακόν έτερον 
(ουδέ γαρ εστίν ούτω ραδίως ώσπερ γήν λιπαράν μή καί κνίδας που 
παραφύειν, ούτω μή καί τήν καθ' ή μας επιθυμητή ν γήν συρφετώ βαρβα-
ρικώ έπιβουλεύεσθαι, ος έκ παλαιτάτης παροράσεως της των 'Ρωμαίων 
κληρουχίας κατεπαρρησιάσατο), πολλά μεν έτυχον τά παραποδίζοντα, 

60 τά μεν εντός, όσα ή νόσος έκακούργει, τά δ' έκτός, όσα τό περιέχον 
έραδιούργει· αυτός δέ τεραστίως πάντων ΰπερσχών κατά βαρβάρων έκ-
τρέχεις, των άγριων μονιών, έκτρίψων καί πάλιν τους έν ποσί καί της 
του θεού κληρονομιάς άπελάσων άπαν έπίβουλον καί καταπραξόμενος 
νίκας μακρών λόγων άξιας, άς καί μαθόντες τά συνήθη κροτήσαντες 

65 παιανίσομεν. 

'Αλλά ταύτα μέν μετ' où πολύ, τό νϋν δέ, ότι φθάσαντες άπορίαν 
προεβληματίσαμεν ΰπειπόντες, τί δή ποτε τών εν κόσμω δεινών τε καί 
φοβερών τής σης περιγενήσεται βριαρότητος, έρουμεν αυτοί καί λύσιν 
τοϋ άπορήματος άληθεστάτην τε καί έπίτομον ώς άρα των μέν 

70 άπάντων ουδέν όκνον έμποιήσει καί τό σόν άπαμβλυνεϊ προς φερεπονίας 
δρμημα, εκείνο δέ καί μόνον άνάπαυσιν δώσει σοι έν καιρώ, ö καί έπεύχε-
ται άπας θεοφιλής καί φιλόκαλος· γένοιτο σοι έπιμετρηθήναι μήκος του 
ζήν, εις όσον καταστήναι τόν πορφυρόβλαστον βασιλέα εί'ς τε χρόνον 
εις τε ρωμαλεότητα εις τε ίσχύν καί έπίδειξιν έργων τών κατά χεΐρά τε 

75 καί τών κατά νουν, όποίοις τό σόν κράτος φιλοτιμησαμένου θεού νυν 
ένευδοκιμεί· καί εσται σοι καιρός ούτος άναπαύεσθαι του λοιπού καί άγειν 
σάββατα τρυφερά καί θεατήν μόνον τών αΰτοΰ άριστευμάτων καθήσθαι 
καί άεθλεύοντι καί νικώντι τέρπεσθαΐ' άρκέσει γάρ ώσπερ νϋν ó πατήρ 
αυτοκράτωρ, οϋτω δή καί αυτός τότε πάσι τοις βασιλικοΐς έργοις μόνος 

80 έπεξιών, οια τό πατρωζειν βρεφόθεν έπιδεικνύς καί συναυξάνων καί 
σφζων έφ' άπασιν άγαπήσεις γάρ πάντως τηνικαΟτα τήν σήν άρχετυ-
πίαν ιδών έκβεβηκυΐαν εις έμφερεστάτην άκρίβειαν καί τών καμάτων τότε 
γοΰν ϋπενδώσεις τών τηλικούτων, ώς έχων ήδη τόν έφ' άπασιν άντί 
σου, τόν παντέλειον, τόν αΰτάρκως εις πάν έργον έξικνούμενον δίχα της 

85 έξ άνθρώπων συναντιλήψεως· καί αυτός μέν άγωνιάσει καί πονήσει καί 
κατορθώσει, όσα καί ó πατήρ βασιλεύς, ó δέ μόνου έσται του χαίρειν 

7 3 βασιλέα: i. e. imperatoris filius Alexius II. 

53 cf. Meth . symp. 2 ,7 et al. Const . Apost. inscr. et al. Le. 6 , 4 4 54 M t . 
7 , 1 6 6 2 1er. 3 , 1 9 et al. 6 7 προεβληματίσαμεν: cf. Eust. opuse, p. 141 ,45 et sae-
pius 6 8 βριαρότητοξ: cf. Eust. ad II. 1 2 8 9 , 1 4 et al. 7 0 cf. Plut. Cie. 5 75 cf. 
Plut. Phil. 7 7 7 Didym. Ps. 6 ,1 
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και εύλογεΤν καί ευχάϊς άμείβεσ3αι τόν της χαράς αίτιον επί τοιούτος 
υίοϊς πατήρ καί μήτηρ ευφραίνονται' OUTGO καί αϊ ΐστορίαι πολλούς των 
άνέκαθεν μεγάλων ανδρών αυτούς μεν καθίζουσιυ άπομάχους, δτε τω 

90 χήρα καταληφ3ώσιν, τους δε υίοϋς φορτιζομένους τό παν του ëpyou 
παραδιδόασιν, έφ' οΐς οι γεννησάμενοι χαίρουσιν εαυτούς άρετώντας καί 
πάλιν II ένοπτριζόμενοι- τότε καί παρανοσφισάμενός τις ψαλμικοΟ νοήμα-
τος μεταποίησιν έρεΐ, αντί πατρός ούτω μεγίστου γεννη3ήναι υίόν, δς 
καί αυτός άρχων επί πάσαν κατέστη τήν γήν. Έπισφραγίζοις ταύτα 

95 νεύματι παντουργω, 3εέ βασιλεϋ, χορηγέ της ζωής, τελειωτά των 
καιρών, ώς άν καί εντεΰ3εν δόξα σοι παγκόσμιος άναφέρηται τω όντι 
εΰλογητώ εις τους αιώνας. 'Αμήν. 

92 τταρανοσφισάμενοζ: cf. Eust. ad II. 754,44 et al. 94 Ps. 44,17 95 Orig. c. Cels. 
8,19 cf. Hebr. 12,2 

1 καιρών e καλών corr. m. pr. 
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ToO αύτοΟ λ ό γ ο ς επί το ις 3 ε ω ρ ι κ ο ΐ ς δ η μ ο τ ε λ έ σ ι τ ρ α π ε ζ ώ -
μασιν , δτε οΐ των β α σ ι λ ι κ ώ ν π α ί δ ω ν έτελοΟντο γ ά μ ο ι . 

Άεικινησία ψυχής εϊτε καί άν3ρώπου τοΰ ταύτην έχοντος, εί μεν άεί 
5 περί τα αύτά στρέφοιτο νοήματα τε καί ενεργήματα, ούκ αν εις ακριβές 

διαφαίνοιτο, άλλ' ώσπερ των αψύχων επί μιας ενεργείας ό τοιοϋτος νους 
έστήξεται καί τήν πρέπουσαν άν3ρώπω τω όντως ποικιλίαν ψεύσεται, 
και μικρόν τι των γεγραμμένων εικόνων ή ουδέν εκείνος διενέγκοι ó άν-
3ρωπος, έφ' ενός οιον σχήματος μένων, ώς εί καί άπλοϋν τι ενεργείας 

10 είδος μεμα3ηκώς έξεπονήσατο· ένθα δέ γεννητικός ό νοϋς ώς εκάστοτε 
καί των άριστων προβλητικός καί ου μόνον παλαιά προδεικνύς, άλλά 
καί τοις καινοΐς εκείνα προσεπικοσμών καί πιστούμενος, έκεΐ δέ καί τό 
άεικίνητον ώς ειλικρινέστατα διαλάμπει καί τον 3εοειδή έκφαίνει άν-
3ρωπον, ός οϋ μόνον έξομοιοϋται τω ποικίλω της φύσεως, άλλά καί προ 

15 ταύτης 3εω άεί έργαζομένω καί διά πάντων έργων 3αυμαστουμένω, οΐα 
μή μόνω τω μεγαλείω των ένεργουμένων άκαταλήπτω μένοντι, άλλά καί 
τω άπείρω του πλήθους, ών αποτελεί, κα3ά καί τω της δυνάμεως. 

Τούτω καί αυτός έπιπρέπεις τω τύπω, έν3εε βασιλεϋ, ύλη κα3υποκεί-
μενος 3εία καί ευσχήμων καί καλλίστη καί εύδιατύπωτος τώ παγκάλω 

20 καί σοφω τεχνίτη 3εώ και έκεΐ3εν κινούμενος καί ώς άν αύτός ό αιώνιος 
κινήση τό ένεργούμενον καί ούτως εις 3ειοτέραν άεικινησίαν έρε3ιζόμενος 
καί άπαν άριστον προβαλλόμενος καί άκολού3ως μέν τω άδιεχεΐ της 
κινήσεως προάγων συνεχή τά λωονα, διά δέ τό έκ θεού 3εΐα ταύτα 
προδεικνύς καί δσοις ό προς 3εόν τυπούμενος επιγράφεται· καί των μέν 

25 φ3ασάντων καί α χρόνω προέλαμψεν, où μοι μνηστέον έν τοις παροϋσιν, 
ευ εΐδότι τό δυσεγχείρητον, μάλλον μέν ούν τό καταλήξει μή πεφυκός 
ύποβάλλεσ3αι τοις γε κα3' ή μας, ά δέ ήμΐν άγα3ά πρό τε όφ3αλμών 
κείνται επί τε αύτοΰ, ώς ειπείν, έτι στόματος διά τό πρόσφατον φέρονται 
(ψυχής γάρ ούκ άν άπαγάγοιεν αύτά ούδ' αιώνες όλοι), ταύτα εις καινο-

30 φανές έκκύπτει καί μονάζει καί αύτά καί τό άντιζυγοΰν ούκ έπίσταται, 

4 Max . Conf. ep. 6 6 cf. Aristot. rhet. 1411 h 22sqq . 8 Plut. mor. 1117c 10 
cf. Aristot. de an. 416°19; 416 b 25 14 Plut. mor. 988d; cf. et Clem. Alex, ström. 
6,9 19 εΰδιατύττωτος: cf. Eust. opuse, p. 216,87 20 Orig. fr. hom. 39 in 1er. 

12 an δή scribendum? 18 TÚTTCO cod. e corr. 
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ει μή τι άρα δευτερεύει θείας θαυματουργίας αγγελικής, ήν αύτόθεν ò 
άκροατής μικρόν όσον άναπεμττάσει, δτε τω οίκείω θαυμασίω προσβάλ-
λομεν καί ώδε τό πάντη καινοπραγεΐν διεκπέφευγεν εναγχος γάρ (οϋκ 
άφοσιοϋμαι ττρός λόγον μόνον τό έναγχος, μέτριαι γαρ ήμέραι τό έκεΐ9εν 

35 χρόνου μέχρι καί δεΟρο μετροΰσιν) ου μόνον άρτον ήδυνήθης δεδωκέναι, 
γραφικώς είπεϊν, καί έτοιμάσαι || τράπεζαν τω λαώ σου, ήμίν, καί ήτοί-
μασας έν τη χρηστότητί σου τοις πτωχοΐς ό ενθεος, άλλά και παγκόσ-
μιον τό άγαθόν έθου ύπεραναβάς την ϊερώς ύμνουμένην σιτοδοσίαν καί 
οΰδέ κατά την του καλοϋ μάννα βροχήν εις εν περιγράψας έθνος την 

40 τρυφήν, γλώσσαις δέ μικρού τάϊς όλαις έπιμερίσας αυτήν κατά λόγον 
εκουσίου βροχής, ήν διακρίνεις καί πρός πάντας ό ύψιστος, αϊ καί δια-
σπαρεΐσαι άφ' ημών κατά πάσαν τήν οϊκουμένην καί τοις οίκείοις έπ-
ανασωθεΐσα εκάστη άναγγελοϋσι καθ' ώραν τα σά θαυμάσια καί οΰ συγ-
χεθήσονται κατά τάς παλαιάς, ότι μηδέ άπό πύργου σκεδασθήσονται 

45 Χαλάνης, λαλήσουσι δέ εις εν συμφωνίαν θέμεναι καί τά σά μεγαλεία 
έκδιηγούμεναι. 

Καί ή ν μέν καί ετερος καιρός, δτε τοις άρτι θέα συγγενής ταΐς ήμών 
ένέπεσεν όψεσι, τά δέ γε νυν ΰπερήρται ώς εις πολύ· έγεμον αΐ άμφοδοι 
τών άγαθών, αϊ λεωφόροι ουκέτι τούτο αυτό καθεωρώντο ζωοφόροι μέν 

50 ούν δι' ήμέρας καί έκ παντοδαπών έδωδίμων καί επί συχνόν έβρέχοντο 
κρεανομούμεναι σάρκες ώσεί καί χνοΟς καί κατά χύσιν άμμου πτηνά 
πτερωτά και λοιπή δέ πάσα σκευωρία γευσιν θέλγουσα· καί ήν τό 
χωρίον τής αγοράς πλήρες χαράς καί τρυφώντων πανήγυρις, ó δέ τοις 
θεωρικώς άεθλεύουσιν άφωσιωμένος τόπος άλλο θαύμα ήν εκείνος· ό γάρ 

55 προς τρυφήν έσκευασμένος εκπαλαι όψεως ενταύθα χρόνου γλυκασμούς 
είχε γεύσεως, μάλιστα μέν ούν καί άμφοΐν έπέκειτο· οι μέν γάρ εκατέρω-
θεν αναβαθμοί τό ένεργόν εις τό πάν είχον (διόλου γάρ ό λαός έν αύτοϊς 
εις πύκνωμα έστοιβάζετο), ή δέ του σταδίου χώρα τών τρυφδν εθε-
λοντών εΐχεν άμιλλαν, τρεχόντων, άντιτρεχόντων, πάντα ποιούντων, 

60 έξ ών τό έν τοις τοιούτοις έναγώνιον διασκευάζεται- αϊ τράπεζαι περί 
αύτήν αϋτόξυλοι, ώς ό καιρός έσχεδίαζεν, άπό βαλβίδων μέν καί αύται 
ήργμέναι, τελευτώσαι δέ κατευθύ, όπου τοις έναγωνίοις ϊπποις ó έκεΐ 
δρόμος έλισσόμενος κάμπτοιτο, είτα ώσπερ μή άρκοΰν τό ές τοσούτον 
διήκον καί λοιπαί πλαγιάζουσαι μεστά έποίουν τά επί θάτερα· καν εΐ 

35 Ps. 77,20 36 Ps. 67,11 38 Mt. 15,29 sqq.; Me. 8,1 sqq. 39 Ps. 77,24 40 
Ps. 67,10 44 Gen. 11,1 sqq. ΧοΑάνηξ: cf. Gen. 10,10; 1 1 , 1 - 9 ; cf. etiam Georg. 
Torn. 227,11/12 (Darr.); Is. 10,9 

57 άνάβα3μοι cod. 
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65 μή φθονών έττέκειτο άήρ χείμερος, οϋκ ήν μή πάντα πλήρη γενέσθαι τοΰ 
καλού τούτου των τραπεζών σχήματος, ϊνα Λιβύη μεν άλλως κοσμοΐτο 
τοιαύτη προσωνυμία κατά λόγον γεωμετρικού, ος τό τραπέζιον οϊκειοϋ-
ται σχήμα, έτέρως δε ό καθ' ήμάς ούτος τόπος ήδύτερός τε καί ούδέ 
άπροσφυώς· καί οϋτως μεν εύθέτως διαπαντός έθεον οίον στοιχηδόν τού 

70 θεωρείου αί τράπεζαι, οϊ δέ περί αΰτάς δαιτυμόνες κύκλωθεν ώς έξ άφε-
τηριών του κατ' αύτάς αγώνος έγίνοντο και ό δρόμος αύτοΐς εύθύ τών 
τραπεζών, αί δέ πάσαι ταχύ πεπλήρωντο· άλλ' ούτοι μέν έκ τών πλα-
τειών συνηγμένοι τής πόλεως καί αληθώς τραπέζης, εϊποι δ' άν τις, ώς 
καί τών έκεΐ ψιχίων χρήζοντες· ούτω γαρ ό καλός δειπνοκλήτωρ τοΰ 

75 άριστου διέθετο, 'ίνα ψυχάς πεινώσας Ιμπλήση καί νυν αγαθών καί κο-
ρέση διψώντα λαόν οι γάρ καί κληθέντες καί όντες άξιοι καί είσελθόντες 
εις τα ενδότερα τής τού κυρίου χαράς οί καί τά τοΰ γάμου ένδύματα τώ 
λαβείν έκεΐθεν έχοντες, ούδέ αύτοί άλλως δντες ούδέ δίχα τού τοιούτου 
σεμνώματος άριθμός ούτοι ετερος ού κατά τον χύδην μέν έσκεδασμένον 

80 μετρούμενος, άρκών δέ καί αύτός εις θάμβος τοις θεωμένοις || καί ού τω 
πλήθει μόνον, άλλά καί τώ άξιωματικώ. 

'Αλλά τούτους μέν ετερός τις περιηγείσθω τών καί παραστατούντων 
τω θαύματι καί περιεργασαμένων τά τής συγγραφής άξια, ήμάς δέ 
έχέτωσαν αύθις τω λόγω οί έξωτέρω καί βίου όντες πένητος καί οις τούς 

85 οφθαλμούς καί αύτοί έπερρίψαμεν, επιθυμία έπιθυμήσαντες τοιαύτη θε-
ατρική τρυφή έπιβαλεϊν διά τό ταύτης άβρόν καί επαγωγόν, ού μην 
άλλά καί οίον είναι πάντη πάντως άλογοπράγητον έπλήρουν μέν τό 
τής θέας χωρίον τράπεζαι, οποίας αί τεχνικαί χείρες προσφυώς τώ τοΰ 
καιροΰ όλίγω άπηυτομάτιζον, καί αύται μέν δήπου ύποδοχαί τών εις 

90 βρώσιν ήτοιμασμένων ϊσταντο, περί δέ αύτάς όθόναι λευκαί ίδέσθαι κατ-
επετάννυντο, αί μέν άμφιεννΰσαι κοσμίως τό τών ξύλων γυμνόν, αί δέ 
χερσί προκείμεναι άπομάττεσθαι, κλισμοί δέ κύκλω τάς τραπέζας 
εφραττον, εις μήκος μέν αύταΐς σύμμετροι, δεξιαί δέ τοις δαιτυμόσιν έπ-
αναπαύσασθαι· καί ήν τό μέν τών τραπεζών χρήμα χωρίον οίον τρυφής, 

95 οί δέ συνδιήκοντες κύκλω δίφροι όσα καί τις θριγκός, αί δέ βαλβίδες 
ούκέτι τηνικαΰτα ϊπποις βάσιμοι, ούδ' αύτό τοΰτο βαλβίδες, άλλά χθες 

65 χείμερος: ad formam poeticam cf. Arat. 797; 1084 67 Dion. Periheg. 175; cf. et 
Eust. comm. ad locum 70 3εωρείου: cf. Hesych. s. ν. 3αυσίκριον et ΐκρια 72 cf. 
Le. 14,21 74 Mt. 15,27; Me. 7,28 75 Ps. 106,9 76 Ex. 17,3 et al. Mt. 
25,21 77 Mt. 22,11 85 Num. 11,4; Ps. 105,14 95 συνδιήκουτεξ: cf. Eust. 
opuse, p. 201,18 et saepius 

67 τραπέζειον cod.; sed cf. Eust. in Dion. Periheg. 175 73 συνηγμένων a. corr. 95 
Spiyyós cod.; ad formam cf. Steph. ThLG s. v. Spiyxôç 95 et 1 βαλβίδεξ cod. 
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μεν καί προ ταύτης μάνδρα καί συφεός καί βουστάσιον, σήμερον δέ 
όπτανεΐα καί ταμιεΐα των όσα τρυφερώς φλεγμαίνουσαν έξαίρουσι τρά-
πεζαν ήν ταΰτα καί πάντα εκείνα μεστά όψων καί όσα γαστέρα έττάγον-

5 ται, κολωνοί όλοι, 3ημώνες όλοι, σωροί πλήρεις, όγκοι κεχυμένοι κατά 
άμμον, πολύν δίδοντες μόχθον τοις φέρουσιν, δτε καί εΤδεν ό κα3' ήμάς 
3εωρικός τόπος καί ήμιόνων δρόμον καί άμιλλαν ουκ είς ξυνωρίδας έζευγ-
μένων κατά τούς, ώς άν Έλλην εί'ποι άνήρ, των ιερών άγώνων συνε3ι-
σμούς ουδέ έλκόντων άπήνας ή άλλως άρματα, κατά μόνας δέ φορ-

10 τηγούντων καί έπαχ3ιζομένων καί τό ταλαεργόν ένδεικνυμένων εις άπο-
τροφήν καί τρυφήν των ή3ροισμένων επί τό βασιλικόν άριστον. 

Τοιούτοις, ώ πορφύρας βλαστέ νεοφύτευτε, φάναι δέ προσφυέστερον, 
3εοφύτευτε, προοιμίοις άγα3οΐς βασιλικοΐς άρραβωνίζη τ ω σω κλήρω 
τά κάλλιστα· τοιούτοις προδρόμοις καρποΐς έπαγγέλλη τά έσόμενα νό-

15 στιμα- ούτως έκ τού νΰν δείκνυται, ώς άρα ζωής μυελός, δ φασι, καί βίος 
άληλεσμένος καί άπονος καί ή σή βασιλεία τοις έσομένοις γενήσεται. Καί 
πόλεως μέν μεγάλης εκείνης της 'Αλεξανδρείας, ήν δεξιούμενος νότος, είτα 
τό Φάριον καταπνέει πέλαγος, ταύτης δέ τής πόλεως περιγραφομένης, 
οπη καταστήσεται, άλφιτα εύτυχώς διερραίνοντο καί καταπλασθέντα 

20 τής γής διετορνώσαντο τούς 3εμελίους τής πόλεως καί συνεβάλλοντο 
τηνικάδε οι τά τοιαύτα δεινοί σημειοΰσ3αι πολλών άποβήναι τήν πόλιν 
δεξιωτικήν καί γενέσ3αι ώς άλη3ώς βότειραν καί ανθρώπων 3ρέπτει-
ραν, II τ ω παντί δέ πλέον ένταΰ3α πλειον τό καλόν διεκφαίνεται· ού γάρ 
έν σημείοις ούδ' έν συμβόλοις εστι στοχάσασ3αι των εΐσέπειτα, τοις δέ 

25 πατρό3εν άγα3οΐς καί οις αύτός άπό τής vûv ήλικίας προφαίνεις, 
άριδήλως δίδως καταλαμβάνεσ3αι καί τά έν τ ω τελείω μέλλοντα· τά δέ 
εΐσίν, ώς έν όλιγίστω έκ3έσ3αι, βίος έορταστικός καί ηδύς καί οιος ό τών 
πανηγυριζόντων άνέσιμος· καί χρεών ούτω πάντως γενέσ3αι· οίς γάρ ó 
πατήρ βασιλεύς άπαν στόμα έμφράττων πολέμου βα3εΐαν άδειαν πρυ-

30 τανεύει τοις ύπό χείρα, λείπεται τ ω υίώ βασιλεΤ φύλακι τού καλού τού-
του όντι κα3' ήσυχίαν μένειν καί τό ύπήκοον τού λοιπού μή έναγώνιον 
είναι μηδέ κινδύνοις παραβάλλεσ3αι, άλλά τά τής κουροτρόφου ήσυχίας 
πλουτεΐν άγα3ά. Τοιούτων καλών ήμΐν δείγματα τά παρόντα δαιτρεύ-
ματα, τοιούτους τά βλεπόμενα δείπνα επαγγέλλονται γλυκασμούς. Εύ-

35 ρομέν σε, μυριάκις δέ τούτο, άνδρικώτατε βασιλεύ, καί τραπέζας ετέρας 
ίστώντα, χαρμοσύνους μέν ήμΐν, πολλήν δέ άλλως προβεβλημένας τήν 

10 II. 23,654 et al. 15 cf. Eur. Hipp. 255 Athen. 14,642a ( = Amphis fr. 9 Kock); 
Suda s. v. et al. 19 Arr. Anab. 3,2,1 22 βότειραν: cf. Eust. ad Od. 1723,14 33 
δαιτρεύμστα: cf. Eust. opuse, p. 312,12 

3 ότττανεΐα: cf. LSJ s.v. ότττάνιον 9 καταμόνας cod., sed cf. p. 8,7; 27,57; 
111,11 20 fort, διετορνεύσαντο scrib. 
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φρίκην καί συστελλούσας τον βλέποντα καί συναγούσας εις εαυτόν, δτε 
τους βαρβάρους κρεανομών με3ύουσαν τοις εκείνων αϊμασι την σπά3ην 
έφερες· καί δαιτυμόνες περί αυτούς, οιωνών άγέλαι, όπόσοι χαίρουσι τά 

40 τοιαύτα 3οινώμενοι. 
Άλλ' εκείνα μεν τά δείπνα πόλεμος έακευώρει, φόνου δριμύ παραμι-

γνύς άρτυμα ταις κα3' ήμδς ήδοναΐς καί τ ω της διαχύσεως μέλιτι παρεγ-
χέων τι καί πικράσματος καί σύμμικτον ήν τό έκφοβοΰν τω τέρποντι, τά 
δε νυν ειρήνης είσί δεξιώματα καί τό μελισταγές άκρατον καί ή χαρμονή 

45 άνεπίμικτος· τά μεν γάρ 3υμός δαιτρεύειν οΐδεν ένδικος, ταύτα δε ϊλα-
ρότης έορταΐς γαμηλίοις πρέπουσα. Καί ò μεν παλαιός λόγος (οΐμαι δέ 
τον καλλιρρήμονα και γλυκύν Ήρόδοτον την ίστορίαν προΐσχεσ3αι) 
τράπεζάν τινα ηλίου φράζει καί ή τράπεζα ειχέ τι καλλιστεΐον πρός 
αϊσ3ησιν, έμοί δέ ήρεσε τη πανηγύρει ταύτη προσαρμόσαι τά της 

50 κλήσεως μάλιστα, τά τε άλλα καί ότι ού κατ' έκείνην την ίστορουμένην 
τράπεζαν ήλιος άνακαλεΐται κάτω άναπεσούμενος καί των πολυτελών 
παρατεθειμένων άπολαύσεων όσα καί δαιτυμών δεισιδαίμων γαρ τούτο 
άν3ρωπος τερατεύσαιτο, εις κενόν δαπανήσας καί ήλίω μέν επονομάσας, 
παραρρίψας δέ λιμοϊς λίχνοις δαπανάν τηνάλλως, άπερ ήλίω άφώριστο· 

55 ήλιος δέ βασιλεύς ούτος, ού άπ' άκρου του ούρανοΟ ή κατ' έξουσίαν καί 
ευκλειαν πρόοδος καί εις άκρον ούρανοΟ τό κατάντημα, τράπεζαν 
ταύτην βασιλικήν ήτοιμάσατο, ήν γαστέρες δεομένων εις δαψιλές έ3οινή-
σαντο 3εόν εύλογουντες και βασιλέα εν3εον. Ήν έντα03α ίδεΐν δαψί-
λειαν, οποίαν λαλεί <ό> ποιητής· είχε γάρ έκαστος τών έκεΐ φαγειν τε 

60 καί πιεΐν, έπειτα δέ καί τι φέρεσ3αι· où γάρ προς αύτάρκειαν μόνην, 
άλλα καί εις περίσσευμα προέκειτο τά της ήλιακής ταύτης τρυφής, ού 
κατά μόρια κείμενα και τετμημένα ώς εις βραχύ, άλλά, κα3ά τις έφη, 
γενικά καί αδρά. Βου3οίνας αν άποπλήσαι τήν έφεσιν έν έκάστοις αύτών 
είχε τό πολύλαον δεΐπνον έκεΐνο καί τινας οίον Άρπυίας άστεϊζομένας 

65 εύτραπέλως || και παραρτυούσας ήδέως τό δειπνοκλητόριον αϊ δέ καί 
αύται έπληροΟντο καί οί της τραπέζης κόρον είχον πλήσμιον εις τοσού-
τον γάρ ó όχλος έπέρρεεν, ώς μή μόνον τάς τραπέζας μηδέν τι κένωμα 
έχειν, άλλά καί τά κύκλω πάντα και πέριξ μεμεστώσ3αι άνδρών, οϊ καί 
τό σεμνόν άπολωλεκότες τού είναι ταΐς τραπέζαις πάρεδροι τών γοΟν 

70 παρακειμένων ώκνουν έκπίπτειν ούκοΰν εΐλκον εις εαυτούς τών τε άρτων 

43 πικράσματος: cf. Eust. opuse, p. 2 5 9 , 6 8 4 8 Hdt. 3 ,17 sqq. 5 6 Ps. 18,7 
5 9 ô ποιητή?: i. e. Homerus de cena opulenta Penelopis cf. Od. libr. 2 4 passim 
6 1 v. supra adn. ad lin. 48 6 2 fontem non inveni 63 Anth. Pian. 4 , 1 2 3 
et al. 64 cf. Plut. Luc. 7 et al. 65 δειπνοκλητόριον: cf. Eust. ad II. 7 6 6 , 5 6 

5 9 ό add. Kambylis 65 αί δέ, cod. 
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των τε κρεών ούτω πλείστον τό των ήδυσμάτων σώρευμα ήν, ώς είναι 
τό πράγμα πανδαισίαν ώς άλη3ώς. 

'Αλλά ταΟτα μεν πρότριτα καί έν καταρχή· δτε δε 'δισσεύσατε' ò 
αυτοκράτωρ είπε καί έδίσσευσαν, τηνικαϋτα σχήμα είδες τα δημοτελή 

75 δείπνα κατά σχήματος έτερου διακειμένου φιλοσοφώτατα, δοτέον δέ φά-
ναι καί εύνομώτατα· ούκέτι y à p παρεπηρεάζεσ3αι τους κα9' ήμάς ήν 
έφισταμένων των κύκλω περιεργότερον και θερμότερου ουδέ βα3ύς έκά-
χλαζε γέλως ουδέ παιγνήμων έβραβεύετο θόρυβος, άλλ' αί "Αρπυιαι μα-
κράν ήσαν, ώς ει καί Βορεάδαι τινές αύτάς κατά τάς ΐστορουμένας άπή-

80 λασαν άπήλασαν δέ τ ω όντι άνδρες επίτροποι τοΰ τοιούτου κάλου πτε-
ροϊς μέν ού διοικούμενοι κατά τούς ποιουμένους εκείνους τ ω Βορέα παΐ-
δας, ταχύτατα δέ καί ώσεί πτερόν ή νόημα τοις σπουδαζομένοις έργοις 
έπιβάλλοντες· άγορανόμοι y á p τίνες, όσα καί άρχιτρίκλινοι, καί προ 
πάντων τραπεζονόμος ού κατά τούς έν ίστορίαις, άλλα άνήρ των έν 

85 άξιώματι και έργοις έπιπρέπων βασιλικοΐς, ένομο3έτουν τά δείπνα· καί 
σεμνότης αύτά πολλή περιεχόρευεν, ούδ' άν είπες λαόν κα3ήσ3αι τόσον 
καί έσ3ίειν φωνήν έν στήθεσιν έχοντα, ούτως ήσύχως ένεπίμπλαντο. Εΐ-
κασεν άν τις ού τή των Έσσαίων ΐστορουμένη τραπέζη τό έκεϊ εύπαίδευ-
τον, άλλά τινι σεμνοτέρω καί 3ειοτέρω, καί ίνα ειπών εύστοχήσω, κατά 

90 τούς έν ταΐς εύαγγελικάίς πρασιαΐς τό τε εις τό τής άνακλίσεως εύκοσμον 
και τό τής ήσυχίας σεμνόν ό δέ τοι κόρος καί ή ές γαστέρα κόσμιος 
πλήρωσις ούκ ή3ελεν άπελ3εΐν ούδέ τούτων των τραπεζών, ότι τε πει-
ναλέοι καί ούτοι, τό περικα3ήμενον, καί ότι σκοπός τοϋ δείπνου κορέ-
σασ3αι, ούχ' ώστε μήν καί άναστάντας παίζειν μετά τό φαγεΐν καί πιεΐν, 

95 άλλά σεβαστώς εύλογήσαι τούς 3ρέψαντας καί άπελ3εΐν άραντας περισ-
σεύματα, ίνα τά ύπέρ κόρον εις άπόλαυσιν περισσοτέραν άποκείσεται 
τήν ές νέωτα· έπαρρησιάζοντο γάρ χ3ές μέν τά κοινή μεγάλοις ούτω 
συμποσίοις καί δημοποιήτοις άρμόζοντα, έσαύριον δέ τά φιλοσοφώ συν-
ουσία προσήκοντα, ώς καί ταύτα δέον γενέσ3αι κάκεΐνα μή άφε3ήναι, 

5 τό μέν δια τό βασιλικόν σεμνόν, τό δέ, ότι δημοσία ή τελετή· καί τοϋ μέν 
πρώτου συμποσίου κατεκαυχήσατο έκβοωμένη χαρά, τοϋ δέ μετ' αύτό 
άνεκλάλητος- καί διεδείχ3η κάνταύ3α τοις μαν3άνειν έ3έλουσιν, οίον μέν 
τό άκριβώς έπιστατούμενον έργον, οίον δέ τό άνετον, καί ώς έκεΐνο μέν 
ού πάνυ τι εύπαιδαγώγητον, τούτο δέ τεταγμένον καί κόσμιον. 

73 δισσεύσατε: cf. Pallad, v. Chrysost. 4; Steph. Diac. v. Steph. (M 100 c. 1076c) 79 
Athen. 6,244e ( = Alexis frg. 201 Kock) et al. 82 Horn. Od. 7,36 83 loh. 
2,8 sq. 84 τραπεζονόμος: cf. Eust. opuse, p. 259,87 88 los. bell. lud. 2,129 sqq. 
2,8,5 et al. 90 Me. 6,40 95 Me. 8,8 4 Matth. 23,23 

88 in marg. cod.: ζήτει περί τούτων λέγει è Ίώσηποξ έν τή αλώσει 89 άλλά τινί 
cod. 90 τό τε scripsi: τά, τε cod. 6 vocum τοϋ δέ μετ' αϋτό bis scriptarum postea 
priorem passum del. m. pr. 
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10 Άλλ' ούτω μεν είχε τι καί Άρπυιώδες τό πρώτον άριστον, || ότι και 
έχρήν εύτραπελίαν τότε ττεριττολάζειν συμττοσιακήν, και τά εδώδιμα δια 
πάντων ήρχοντο καί ουδείς, ος μή τά ες κοιλίαν εμφορος ήν καί τά εκτός 
άχ3οφορικός, του δε οϊνου καί άπέβλυζον οί πλείους κατά τον Όμηρικόν 
νήπιον, οΐς μέχρι καί αΰτοΰ, ειπείν, του στόματος πεπλήρωντο - οϋ γαρ 

15 εστεγον οί της φύσεως άσκοί τό πλεονάζον, άλλ' έξέπτυον τό περιττόν 
οίον γάρ τι χρήμα και ό οίνος άμφοίν συμποσίοιν έπεχωρίαζεν επί χέρ-
σου καινότερον ναυστολούμενος· άλιάδες γάρ, μάλλον μέν ουν πορθμεία 
εύρύστερνα, οποίας άν καί τάς έεικοσόρους νομίσειέ τις, εκατέρωθεν της 
ευωχίας νενεωλκημένα ϊσταντο καί φόρτος αύτοίς οίνος (ήδύς μέν αυτός, 

20 ήδύ δέ καί τό συμπόσιον, ου χάριν κεχορήγητο), οΰ δαιτρόν πινόμενος, 
εΐποι άν ή ποίησις, ουδέ κατά τον παρ' αυτής κιρνάμενον ζωρόν φιλοτή-
σιον, άλλ' ώς άν έκάστω των άνακεκλιμένων βουλομένω εΐη, τοϊς μέν 
σωφρονέστερον, δσοις έμελεν εαυτών τε είναι καί τής του πράγματος 
θαυμασιότητος καί έχειν λογίζεσ$αι κατά νουν όρ3όν τά 3αυμασίως γι-

25 νόμενα καί μή μόνης είναι γαστρός, τοις δέ αύ3αδέστερον, δσοις ενός ήν 
χρεία τό άπελ3εϊν μή κουφότερον εχουσιν, άλλά πεφορτίσθαι πέρα τοΰ 
μετρίου, ώς ει καί άπο3ήκας εΰρύναντες έταμιεύοντο τό πο3ούμενον· 
πολλοί δέ καί τά σύμφυτα πλήσαντες άγγεΐα, τάς γαστέρας, είτα καί έκ 
του τοιούτου άραντες περισσεύματος ώς διπλούν ήγον τον φόρτον, τον 

30 μέν έντός, δσον έν3έμενοι κατέσπασαν, τον δέ περί3ετον· άσκοί γάρ περί 
αύτούς καί καδίσκοι χανδόν εύ3ετισμένοι προς ύποδοχήν καί άμφορεΐς 
καί πυτίναι και ό Διόνυσος πολλαχοΰ έξηντλεΐτο χερσίν όλαις, τό δέ των 
πλοίων εύάγωγον εύχερώς ούδ' ούτως ειχεν άπολιπεΐν, άλλ' εί καί άνάγ-
κη πάσα τ ω καί πολλω καί συχνώ τοΰ άντλήματος, έπεισέρρεεν ετερος 

35 ώς άπό τίνων ύπερληνίων εις τά ύπερκείμενα καί τό ζητούμενον έπλη3ύ-
νετο καί ώς έξ όμβρου δεξαμεναί τίνες αύ3ις πεπλήρωντο ή καί ώς έκ 
πηγών τίνων λιμναΐαι συστάσεις έξεφαίνοντο, καί αύται ούχ' ίστάμεναι 
καί μόνιμοι, άλλά διεκρέουσαι καί καταντώσαι εις τάς τών έστιωμένων 
κοιλίας ώς εις δεχάδας τινάς· καί σύστημα τούτο οι'νου γενόμενον κατά 

40 πρόσωπον τής έκεΐ γής άπάσης μονονουχί λιμνασ3έν ύγρούς άπιέναι καί 
πλαδώντας ύπό τρυφής τούς έντετυχηκότας έποίει· εί δέ καί μέ3υ άντι-

11 ττεριττολάζειν: cf. Plut. mor. 5 8 7 b v. 1. 
al. II. 9 ,491 18 Od. 9 , 3 2 2 et al. 
10 ,42 27 Le. 12,18 2 9 M e . 8,8 

13 άχ3οφορικόξ: cf. Basil, in Is. 14 et 
2 0 II. 4 , 2 6 2 2 1 II. 9 , 2 0 3 25 Le. 

2 1 κιρυώμενον cod. 2 6 έχοντα; cod.: postea corr. m. pr. 3 2 ττιτύναι cod. ; in marg. 
ζητεί 
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κρυς έγίνετο τό του οίνου καλόν, ò δή τώ προς μέ3ην οϊνω εύφυέστερον 
έπιλέγοιτο άν, εΐ δέ της ορδής οι πόδες ιταρήγοντο τω κόρω προσκό-
πτοντες, εί δέ και ή κεφαλή άκρατώς εαυτής τταρεφέρετο, ήν τοΰτο κατα-

45 κλύζεσ3αι οίον τους περιπεσόντας και παρασύρεσ3αι τώ τοιούτω ρεύ-
ματι. 

Ήν τηνικαϋτα και τό φιλομειδές τω Διονύσω έπιμαρτύρεσ3αι· où yàp 
προς μανίαν έξεβακχεύοντο ουδέ ό μαινόλης Βάκχος έντα03α είσεκυ-
κλεΐτο, άλλ' οϊ μέν μεμετρημένοι τήν ήδονήν εις μειδίαμα διεχέοντο, οι δέ 

50 ώς έτέρως διατε3ειμένοι γελώ έξέ3νησκον, είπεν ό ειπών, καί οϊ μέν τών 
τραπεζωμάτων ένετρύφων, οίς έβρωματίζοντο, τοϊς δέ 3εωμένοις ήσαν 
αυτοί II έτερα τρυφή καί οΐόν τι έστίαμα καί πως μετεδίδουν, ου μετεϊχον, 
τοις βλέπουσι κατά τι φιλάλληλον καί διέβαινε προς τους 3εωμένους 
έκεΐ3εν ήδονής τις άπόρροια καί λείψανα ταϋτα τών τραπεζών οϊ 3εαταί 

55 άπήεσαν έχοντες. Ή μέν ουν του Πέλοπος νήσος είδε ποτε τράπεζαν, 
κα3ά λογοποιεΐται, δεξιωτικήν καί ή τράπεζα πρόσωπον έφιλοφρονεΐτο 
τοις τότε σεμνυνόμενον, ήν δέ τό τέλος αυτής ουδεμιάς μνήμης άξιον ουδέ 
οιον βιβλιογραφεΐσ3αι· κάν εί καί οϊ τής τότε σοφίας τέκτονες έξεσάν τε 
ταύτην τεχνικώς εις λόγου κάλλος καί τοις φιλομύ3οις παρεστήσαντο 

60 καί τινα Τραπεζούντα πόλιν αυτή παρονομασ3εΐσαν ιστόρησαν, χρεών 
εις λή3ης Τάρταρον τήν τοιαυτην καταπέμψαι τράπεζαν, ò δή καί τής 
πόλεως εκείνης ευ ποιών ό μακρός χρόνος κατεψηφίσατο· ήμΐν δέ αύται 
τράπεζαι ούτε σιγάσ3αι προσήκουσαι, άλλά καί είσαεϊ άξιουνται περι-
άδεσ3αι μέν ουν καί άναστηλω3ήναι καιριώτερον ήπερ τά καί νυν εισέτι 

65 προφαινόμενα έν τε άνδριάσι καί δσοις άλλοις άπό τε χαλκού άπό τε 
λοιπής Ολης πράγμασιν καί άγάλμασιν ό 3εωρικός λειμών τέ3ηλε πε-
ριαν3ιζόμενος λαμπροΐς άνα3ήμασι· σεμνότερον yàp τώ παντϊ στήλη 
τοιούτων βασιλικών άγα3ών ήπερ Ί3ακησίας νεώς, ήν τό του Σικελού 
πορ3μοϋ 3ηρίον έλήστευσε, καί Ήρακλέος του καί 3ερμουργοϋ καί παρά 

70 τοϊς μελαγχολάν ΐστορουμένοις τά πρεσβεία φέροντος καί Ά3ηνας τής 
καί μέχρι καί μύ3ου μόνου καί Φύης, ήν τό τής ήλικίας πελώριον και ώς 
ειπείν μεγαλοφυές έσέμνυνε καί ήνιόχων, οις τό σεμνόν άχρι καί μάστιγος, 
καί τών άλλων, έφ' οΐς μάλα πολλά έξεπονήσαντο οϊ τε χαλκεϊς καί όσοι 
λί3ους ξέσαι δεινοί· ου μήν άλλ' εί καί ούτω καλά ταϋτα τά τών ήμε-

75 τέρων τραπεζών καί πάντα καλά λίαν, τό γοΟν ύπερλίαν έτερον διχή 
γάρ διανεμομένου του κατά 3εόν λάχους εϊ'ς τε τους τοιαύταις προσήκον-
τος βρώσεσι καί εις τους ταύταις μέν όλίγα προσκεχηνότας, τά πλείω 

47 Anth. Pal. 9,524,22 48 Philo plant. 148; Cornut. nat. deor. 30 50 Od. 
18,10 51 cf. Eust. opuse, p. 8,41 56 δεξιωτικήν: cf. Eust. ad II. 728,56 58 
spectat ad Pind. Pyth. 3,113 60 Apollod. bibl. 3,8,1; Eratosth. cat. 8 68 Od. 
12,222 sqq. 69 cf. Eur. Here, passim; Diod. 4,11,1 sq. et al. 71 Hdt. 1,60 et al. 
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δέ προς έτέραν 3είαν τρυφήν άπονεύοντας και προς άρτους αφορώντας 
αγγέλων καί προς τό άνω γλυκύτατου μάννα τό ύπέρ μέλι άπαν καί 

80 κηρίον, ό μεν κατασαρκούμενος όχλος καί οΰκ είδώς έαυτώ έπιλαλεϊν τό 
'ουκ έπ' άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος, άλλ' επί τω κρείττονι', οϋτω 
τά της εφέσεως είς δαψιλές άπέπλησαν καί τον διδόντα τροφήν πάση 
σαρκί επί στόματος φέροντες, μασώμενοι δέ ώσπερ καί τάς εύχάς, όσαι 
τοΤς θρέψασι βασιλεύσιν ήρμοττον, άπήλθον χαίροντες· ò δέ λοιπός 

85 λαός, οις λόγοι τε έπιτετράφαται καί ή των κυριακών διδασκαλιών με-
λέτη μέμηλεν, άλλ' ούτοι ταΰτά τε είς ψυχήν άπετίθουν μνημοσύνην 
συλλέγοντες έαυτοΐς άγαθήν, άνεπόλουν δέ καί τά έναγχος καί οΰ 
πολλώ πρό ταύτης βασιλικής τροφής, την διδασκαλικήν άνάγοντες 
αυτήν κατά τινα λόγον έλλόγου μηρυκισμου, ή ν χρόνοις μακροΐς άποκε-

90 κρυμμένην ó θεωρητικώτατος βασιλεύς έξέφηνε τοις έμβρωματιζομένοις 
τά θεία καί λανθάνουσαν φωτί δέδωκε, θεού καί τούτο πάντως προ-
μήθευσα μένου, ίνα τοιόσδε νοΰς || υψηλός καί τοιαύτη γλώσσα περίτρα-
νος καί διάτορος πανταχού γής περιλαλήση τό σωτήριον τής γραφής 
καί μή μέγα σοφίας χύμα μικροΐς δοχείοις έμπεσόν στενοχωρηθή καί 

95 άπλατές μείνη και οίον μή έχειν άρδεύειν τό τού θεού λάχος είς πλήσμιον 
ταύτης τής διδασκαλίας, ταύτης τής άποκρύφου άποκαλύψεως, τούτου 
του λόγου τού βασιλικού, ός έτι έγχορεύει ταΐς άκοαΐς τών ήξιωμένων 
άκροάσασθαι, τάς μεν νιφάδας τών επιχειρήσεων καί τό τών νοημάτων 
ύψος καί βάθος (έκεΐνο μέν δια τό θεόθεν καταπεμφθήναι αύτά, τούτο 

5 δέ διά τό έν αϋτοίς βαθύνουν καί οίον μηδέν τι κούφον παραφαίνειν καί 
έπιπόλαιον), άγγέλου τις άναλαβόμενος δύναμιν φράσαι δυνήσεται, τό 
δέ προφαινόμενον έν τε λέξεσι καί όσα τω τοιούτω καλώ σύστοιχα, κε-
στός τις ίμερόεις ή και πέπλος έμπεπασμένον έχων άπαν κάλλιστον ού 
μόνον κατά τά υφαντικά τής βουκολικής μούσης, άλλά καί μάλιστα κατά 

10 τι ποίκιλμα σκηνής ιεράς, ήν οιδεν ó κύριος πήγνυσθαι ó καί έν ταύτη 
λαλών καί διοπτανόμενος- διδάσκαλος διδασκάλων έκεΐνος ó λόγος, αν-
δρών τελείων έπιτρεπτικός· χειρ καί ένταΰθα κυρίου, πηλόν μέν ούκ 
έπιχρίουσα τοις οίον έκ γενετής ήμΐν άομμάτοις, ότι μηδέ πεπήρωντο οι 
προς αϊσθησιν οφθαλμοί, άλλως δέ άνοίγουσα τάς κρείττους όψεις καί φώς 

15 έντιθεΐσα θειοτέρας έλλάμψεως· έκάθευδεν έκεΐνος καί προς τήν άνεπι-
πρόσθητον τού ιερού έκείνου θέαν γράμματος οίον άπενύσταζεν, ó δέ 

78 Ps. 77,25 81 Deut. 8,3 83 Ps. 135,25 85 II. 2,25.62 89 cf. Lev. 11,3 
et al.; cf. et Philo spec. leg. 4,106 8 cf. II. 3,126 10 Lev. 1,1 et al. 11 διοπτα-
νόμενος: cf. Eust. opuse, p. 172,46 et saepius 12 Ex. 9,3 et saepius cf. Ioh. 9,6; 
9,11 

88 τήξ cod.; postea corr. m. pr. 
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άνήγειρε καί έπτέρωσεν εις τό άγαν νηφάλιον ώς έν σκότω τινί πρόσ-
κομμα ήν, γέγονε δέ λύχνος ττοσίν ό ενθεος λόγος εκείνος καί φως ταϊς 
τρίβοις εκάστων καί νϋν άπρόσκοπα βαίνουσι· μακαριστοί όντως βασι-

20 λικοί οφθαλμοί άξιωθέντες τοιαύτα ΐδεΐν καί ευκρινώς διαρθρώσαι τά 
διαρθρώσεως γέμοντα· 'βλέποντες βλέπετε καί ού μή ϊδητε', εΤχέ τις 
έπιφωνήσαι ταΐς μεταξύ γενεαΤς τά γε εις τό έζητημένον πρόσφατα· νΰν 
δέ βλέποντες βλέπουσι χαρισαμένου όψιν βασιλέως ένθέου τούτου πο-
λυομμάτου την θείαν όρασιν, ω προσαρμόσοι αν καί δια ταύτα τό 'ό 

25 βλέπων' προφητεία καί διοράσει πρέπον έπώνυμον έφώτισε καί νΰν, 
ψαλμικώς ειπείν, λύχνον ήμών ó τόν νούν πύρινος, ώς καί θεώ λει-
τουργών βασιλεύς, μάλλον μεν ούν έμπύρευμα γνώσεως μικρού καί 
άπεσβηκός εις πυρσόν ήρε λαμπρόν καί τό φωτοφανές ούράνιον έκο-
ρύφωσεν. 

30 'Αληθώς, ίσαπόστολε βασιλεύ, κλείδας παραδείσου τε καί της βασι-
λείας ουρανών πεπίστευσαι καί αύτός, αίς διανοίγων ήμΐν τάς γραφάς 
εισάγεις, ένθα θεός τούς άξιους αυτού βούλεται- έπνευσας θείω πνεύματι 
καί νεφέλην έπιπροσθούσαν ήλίω θείας γνώσεως άπαγαγών έσκέδασας 
καί νύν αίθριάζει τό της άληθείας φώς τηλαυγέστατα- έπέστησας 

35 ακριβώς καί νΰν, οΐς ούπω ούδείς έπέβαλεν έτερος καί έξέπληξας, οις καί 
προσέσχες καί κατά βάθους τοΰ γραφικού πελάγους τάς τε όψεις έπι-
βαλών τάς τε χείρας καθείς τοΰ νοός, τόν έκεΐ μαργαρίτην || άνελέξω καί 
τοΰ ελύτρου έξεκάθηρας· καί μυστήριον τοΰ παμβασιλέως κρυπτόμενον 
μέν, οΤς μή εύκρινώς έξεφαίνετο, μή άξιον δέ όν ούτω πάσχειν, ότι μηδέ 

40 χαίρει θεός τοις μή άποστολικώς έρευνώσιν αύτόν καί έκφαίνουσιν, ός γε 
καί ψηλαφώμενος ούκ αγανακτεί, έφανέρωσας μέν έκφαντορικώς ούσιώ-
σας τόν λόγον αύτού, άφήκας δέ πάλιν μυστήριον είναι βασιλικόν τη 
μέν άνακαλύψει καί διαρθρώσει έκφήνας αύτό, οις δέ καί ταΐς ίεραΐς αυτό 
πλαξίν έγκατέκλεισας, είς ταμίευμα αίώνιον τών θείων μυστηρίων τε-

45 τιμηκώς αύθις άξιώματι, ö καί έζητηκώς κατά τήν κυριακήν ύποθήκην 
ό κρούσας καί τού άνοιγήναι τετυχηκώς, ό τό κεχωσμένον γραφικόν 

44 ττλαξίν: ad rem cf. C. Mango , The Conciliar Edict of 1166, Dumbarton Oaks Papers 
17 (1963), p. 315 sqq. 

18 Ps. 118,105 21 Is. 6,9 23 Mt. 13,13; Le. 8,10; cf. et Orig. c. Cels. 7,39 25 
Ps. 17,29 30 Mt. 16,19 33 cf. Clem. Alex, protr. 8 34 Eur. Iph. Taur. 1026 
et al. 37 cf. Mt. 13,45 sq. 40 cf. loh. 5,39 41 Act. Apost . 17,27 45 
Matth. 7,7; 8; Le. 11,9; 10 46 Mt. 25,15 sqq. 

27 προ ante μικρού postea del. m. pr. 
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τάλαντον και οία ττολλοΟ χοός έπιφορήσει τω εττί μικρόν άνεπιστάτω 
λαν3άνον φωτί δείξας και τοις του πλουσιωτάτου τραπεζίτου θεού 
ϋποφήταις δ ους έργάσασ3αι και κερδήσαι τα μή φ3ειρόμενα. 

50 Άλλ' εις άγα3όν ό καλός ούτος τραπεζίτης επί νουν έλ3ών άνέμνησέ 
με τοΟ σκοπού, ώς εκ περιόδου τινός και ταΐς βασιλικαΐς τραπέζαις 
έπανήγαγεν, ίνα μή τά μεγάλου έργου κατηξιωμένα παροδεύω έπελευ-
στικώτερον έχρήν μεν, όπερ έλεγον, έναπομεΐναι μνήμην των θαυμασίων 
τούτων εΰωχιών τω της 3εωρίας άγώνι και διά στηλογραφήσεως, ϊνα 

55 μή τά μικρού μεν άξια λόγου πίνακες ϊσταιντο διδασκαλίας και μνήμονες 
τίνες τοις όράν εθέλουσιν, ταύτα δέ μέχρι και θέας ταύτης μένοιεν δτι δέ 
σμικρολογούμε3α οϊ πολλοί περί τήν ύλαίαν παχύτητα, λόγων ού φει-
στέον λεπτότητος, δι' ης άπαν3ίζονται στηλογραφούμενα τά πραττό-
μενα· καί ή μεν Έλλήνιος μοΰσα ουδέν ώκνει 3υτήριά τινα καί κύνας και 

60 λαγωούς καί άλλα τοιαύτα εις ουρανούς άνάγειν καί ούτω καρυκεύειν 
τούς λόγους καί ύψοΰν τα ταπεινά καί ούδέν τι έξαρμα έχοντα, ήμΐν δέ 
κορυφοΰν μέν ούτως ούκ έσται τά ήμέτερα, μή καί τοξεύειν κατά ούρανού 
έγκλη3είημεν, αρέσκει δέ ούρανω έτέρω εις μνήμην έγκολάψαι τά όντως 
3αυμάσια τω άν3ρωπίνω λογιστικω καί ούτως εις αφανές έκεΐνα προ-

65 ενεγκεΐν. Εί δέ καί φειδίτια καί ζωμοί μέλανες καί όλως Λακωνικά συσσί-
τια δι' εκπλήξεως ήγοντο τοις τά τοιάδε σεμνύνουσιν, άλλ' έκεΐνα μέν 
καί προσποίησιν ειχον καί σμικρολογία δέ καί άλαζονεία τινί παρηρ-
τύοντο καί μεγαλοπρεπές έπλούτει ούδέν, τοις δέ κα3' ημάς τούτοις περι-
τετυχηκότες έκεΐνοι, πάντως αν μετα3έμενοι τοΰ έπ' έκείνοις 3αύματος, 

70 μακάρων εύωχίαν προσωνόμασαν ταύτα καί Ηλυσίου πεδίου βίοτον καί 
ούκ άν επί της οικουμένης τον αυτά στησάμενον ήμέτερον αύτοκράτορα 
έγραφον, ώς οί τά Δημήτρια τελούντες Ά3ήνησι, της εορτής εκείνον έπώ-
νυμον, άλλ' εις αύτόν ύψουν αν ούρανόν, ούδ' αν έτι έκατόμβας έ3αυμά-
στουν καί χιλιόμβας, τούτοις δέ καί μόνοις τοις λόγοις έναπήχουν, οΐς ó 

75 όντως επιβλέπει 3εός ό τον εις τούς έπιδεεΐς οίκειούμενος έλεον, οϊ μέχρι 
καί εις βα3ύν αΐ3έρα τόν τε ύμνητήριον ύψώσαντες τόν τε εύκτήριον 
έχέτωσαν συνευφημούντας καί ημάς, τούς κοινωνούς τού 3αύματος καί 
συνεπιμεριζομένους ώσπερ τό εύεργέτημα ούτω καί τό εις εύχήν 
έκλάλημα. 

50 cf. et Agrapha 87 Resch 61 Plut. mor. 55a 62 Hdt. 4,94; Lib. ep. 
1302,2 65 Plut. Luc. 12 et al. Plut. I.e.; Matro conv. 94 67 ιταρηρτύουτο: 
cf. Eust. ad II. 100,30 70 Od. 4,563 et al. 72 Plut. Demetr. 12 74 εναττήχουν: 
cf. Plot. 4 ,4 ,22 

57 γάρ ante ou postea del. m. pr. 59 ή: ό cod. 65 φειδίτια cod.: i .e . φιδίτια = 
φιλίτια 
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80 Θεέ σώτερ, συμμέτρησον έκάστοις των ευηργετη μένων τα εις tous βα-
σιλείς άγαθά' μυρίοι δέ όσοι έκεΐνοι καί μικρού τό μέτρον έκείνοις άπειρον 
άπειρα τοίνυν 80s || καί τά βασιλικά γενέσθαι άγαθά' άντίδος τροφήν 
αΐωνίαν έκείνην της εις ημάς ταύτης έπιμετρήσας τό αγαθόν μεγαλοδω-
ρότατα, καί τούτο μέν των ύστερον καί ύπερκόσμιον, τω τέως δέ καί 

85 περικόσμιον πληροφόρησον καί έν τοις έπιγόνοις των βασιλέων όμοιας 
τραπέζας, ούχ' ότι ταύταις καί μόναις εστίν άρκεΐσθαι τους λιχνευομέ-
νους εις τα μείζω καλά, άλλ' ότι τό του αυτοκρατορικού γένους άδιάδο-
χον έπευχόμεθα, ω πάντως κατά καιρόν καί τοις νΰν δμοια συναναφανή-
σονται αγαθά, οίς τταρέξει συμβολήν τό της βασιλικής ζωής πολυχρό-

90 ν ι ο ν . 

81 μύριοι cod.: sed cf. p. 193,4 84 τωτέως cod.: distinxi et correxi 86 an εστίν 
scrib.? 
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κ 

Τ ο ϋ α ύ τ ο Ο λ ό γ ο ς ε ! ç τ ο ν α υ τ ο κ ρ ά τ ο ρ α κΰρ Μ α ν ο υ ή λ τ ο ν 
Κομνηνόν. 

Έστι τοις δούλοις καιρός επιτρέπων, κα·9ά πάλαι τις έγνωμάτευσεν, 
5 έξιστορεϊν τούς δέσποτας, όσα μήτε λυπρά μήτε καρδίας δηκτήρια. Ό 

τοιούτος λόγος εις ημάς διαβαίνων και ένδιδούς όμοια τόν παρόντα λό-
γον ένίστησιν· έφίησι γάρ και ήμϊν λαλήσαι τ ω της οικουμένης δεσπότη, 
άπερ ουκ άν δάκοι καρδίαν άκούοντος. 'Αλλά πρώτα έκ3έσ3αι χρεών, à 
δη χρησιμώτατα, και προλαβεΐν εκείνα τ ω λόγω, δι' ών ó εφεξής δρόμος 

10 εν τ ω λέγειν εϋοδω3ήσεται, καί έν όλιγίστω άνακεφαλαιώσασ3αι τά 
λαλη3έντα έναγχος, ειτα καί τόν παρόντα έπισυνάψαι σκοπόν. ΟΤδας, 
ώ κρατυ βασιλεϋ, τους ού προ μακρού άργαλέους πολέμους, οίς αυτός 
προ τών άλλων ένή3λησας, οτε άπαν μεν βέλος έπέτετο έπί σέ, άπαν δέ 
ξίφος έπανετείνετο, πας δέ γε βάρβαρος έν τούτω τήν νίκην έκρινεν, εί 

15 μόνον πελάσας γουν τύχοι καί ειπείν αΰχήσειε κατατολμήσαί σον ψαϋ-
σαι γάρ, άλλά τούτο υπέρ πάν έργον έκρίνετο, δτε σκοπός αυτός και 
μόνος τοις πολεμίοις έκεισο έν σοι τι3εμένοις της μάχης τό πάν. 'Ασπίδα 
τινά παλαιάν ό Σταγειρό3εν σοφός ιστόρησε· καί ή άσπίς πολλοίς περι-
3έτοις γλύμμασιν καί τοις έντεϋ3εν ποικίλμασιν ένεδέδετο· καί τό έργον 

20 Φειδίας, οΐμαι, ή άλλά τις έτερος τών ομοίων έξεπονήσατο τεχνιτών καί 
τά ποικίλματα παρέκειντο άλλήλων έχόμενα· ην δέ τις μέσος ομφαλός 
αϋτά συνδέσμων, ου περιαιρεθέντος καί τών κυκλούντων άπαλλαγέντος 
τά πάντα ην άνάγκη συλλελύσ3αι καί τόν τής άσπίδος ούτω κόσμον 
περιρρυήναι καί συγχε3ήναι τό π ά ν τοιούτον τι και σέ, τόν μέγαν καί 

25 στερρόν άσπιδιώτην, έκεΐνοι συνεωρακότες, έξ ου πάσα || σωτηρίας άρχή 
τοις υπηκόοις καί εις ον τά πάντα συννένευκεν, ή3ελον κατά σοϋ καί 
μόνου νεανιευσάμενοι άνδρικόν τι τεχνάσασ3αι, ώς τό έντευ3εν της όλης 
συνεχείας λυ3ησομένης και του συνδέσμου συγχε3ησομένου καί εις λύσιν 
παντελή καταντήσοντος· ην δέ αΰτοΐς άργόν άπαν μηχάνημα καί ή τών 

30 πολεμίων κατά σου έπισύστασις και τό πυκνόν σύστρεμμα εις έν καί 
μόνον ήν συντελούμενον, τό τήν σήν χείρα κραταιάν άποφαίνεσ3αι· αυ-
τοί μέν γάρ ή3ροίζοντο καί παν3υμαδόν έτραχύνοντο καί πυκνούμενοι 

5 Eur. Hec. 2 3 4 sqq. 8 cf. et Aristoph. vesp. 3 7 4 sq. et al. 13 cf. Ps. 90 ,5 18 
Aristot . mund. 3 9 9 b 3 3 sqq. 3 0 cf. Act. Apost. 2 4 , 1 2 3 2 τταν3υμαδόν: cf. O d . 
18,33 
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συνεστρέφοντο κατά συχνούς ομίλους ώς μέγα τι κακόν άνύσοντες· εΐχον 
δέ πράττειν ούχ' ούτως, άλλ' ή μόνον τό τάς πυκνάς συντάξεις τέως μεν 

35 άραιοΰσθαι σκεδαζομένας, ώς άν καί νέφη άνέμω διώκοντι, αύθις δέ εις 
νεκρών σωρείαν συνάγεσθαι καί της σης άνδρείας είναι μάρτυρας, τούς 
ζώντας τοις στόμασιν, τούς δέ λοιπούς τοϊς πτώμασιν, τοσούτον έπιτει-
νομένης, όσον αύτοί κατά πλήθη συνέτρεχον- καί τοις μεν άλλοις τών 
ημετέρων έκ διαλειμμάτων ούτοι καί εκείνοι, τό βάρβαρου, έπετίθεντο 

40 καί τι καί επραττον σοι δέ οί πάντες έκ διαδοχής έπέπιπτον, έπανέκαμ-
πτον δέ ουδέποτε έν ταυτότητι ποσοΰ μένοντες, άλλά καθ' έκάστην έκ-
δρομήν καθαιρούμενοι καί πρός όλιγώτατον ύποσπώμενοι, où καθ' ένα 
ή εγγύς που του τοιούτου πίπτοντες αριθμού, άλλά κατά στίφη, άλλά 
κατά φάλαγγας, άλλά κατά σπείρας καί όσα τοιαύτα συστημάτων 

45 δηλωτικά· τούτους τε ουν οίδας τούς πολεμίους, ώ μαθών άεί νικαν βασι-
λεΰ, καί ών δέ εναγχος έπανήκες εστεμμένος νίκαις, άς ούκ αν ε'ίη σεμνύναι, 
ώς ή άξία θεσμοθετεί, καί ταύταις ούκ εύκατεργάστοις, άλλ' ών αίματα 
κείται προπάροιθεν, καθά καί ιδρώτες τής άρετής, καί όποιας άν κατα-
πράξαιτο βασιλεύς εκείνο καί μόνον εϊδώς τής φύσεως, τήν άρίστην άρμο-

50 νίαν καί τό εις κάλλος κράμα καί τήν κατά τον έξω άνθρωπον έπιτυχίαν, 
τοϊς δέ λοιποΐς ύπεραναβαίνων τήν φύσιν καί κατακαυχώμένος αύτής 
θειότερον, έφ' οίς καί τού ύπέρ άνθρωπον είναι δόκησιν έπεμψας τοις τά 
μεγαλεία τών πράξεων διοπτεύουσιν, ότι μηδέ ειχον άνθρώπου φύσει 
ταύτα παραμετρεΐν, άλλ' ειπείν τό πάν έκφανέστερον, έδίζοντο κατά 

55 τινα παρωδίαν παλαιτάτου χρησμού, ή θεόν ή άνδρα προσερούσι τόν 
τηλικαύταις άνδραγαθίαις έμπρέποντα. 

Ταύτά μοι δια βραχέων προειληφότι, ώσεί καί εννοίας, αΤς ούκ έστι μή 
συγκαταθέσθαι τούς άκούοντας, σκοπός τού λοιπού κείται άξίωσιν 
ένστήσεσθαι ούδέν τι δάκνον λαλούσαν καί, οίον άν τις άποτρέψαιτο 

60 σκοπούμαι τόν έν τοιούτοις εργοις κάματον καί, οι'αις έργωδίαις έναθλεΤ 
ό τηλικαύταις ένεργείαις έναγλαϊζόμενος· αύτήν τήν άπλανή σφαϊραν 
τήν άεικίνητον, ην ούκ εστίν έπισχεθήναι τού φέρεσθαι, πάσχειν άντί-
κρουσιν λέγουσιν οί δεινοί τά τοιαύτα σκέπτεσθαι ού μόνον ότι γε ύπό 

46 νίκαις: i. e. pugna ad Maeandrum facta; quando id proelium commissum sit, nescimus; 
Chalandon, Comnène 2,514 eventum inserit rebus gestis annorum 1177—80 

48 Hes. op. 289 50 2 Cor. 4,16 55 Hdt. 1,65; cf. et Xen. ap. 15 63 Arist. 
probi. 915 b28 

33 συχνούς e πυκνούς corr. m. pr. 43 τοιούτου cod.: τοσούτου Regel 
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των μεγάλων πλανήτων, άλλα και ύττ' αυτών των σμικρών ά σ τ ρ ω ν 
65 μοίρα γάρ τις του ττοιεΐν ούτω και αύτοΐς άπονέμεται, ώς οί τά τοιαύτα 

λεπτολογούντες σοφίζονται· τόν δε νεύροις εντεταμένον άνθρωπον καί 
όστοΐς ένδεδεμένον καί σαρκών λεπτότητι περιειλημμένον, ά δή κάμνειν 
οίδεν, είτα πέρα τοΰ μετρίου όξυκίνητον εις ανδρικά έργα καί δρδν άεί 
έθέλοντα, πώς ουκ άν τις ει'ττοι και άντιπεπον·9ότως έχ[ειν] κατά τό άνά-

70 Aoyov; εΐ τοίνυν καί ό αυτοκράτωρ την τών χειρών μόνος τοις του 3εοϋ 
έχθροΐς εττεξάγων δραστηριότητα καί, έφ' όσον ούκ άν έξαρκοΐεν συχνοί, 
έτερος έτέρω διαδιδόντες τόν κάματον, έπασχέ τι τών εικότων, οϋκ άν 
έξω λόγου τό πράγμα θείη τις' καί οΰ λέγω ϋπό τών βαρβάρων αύτοΐς 
γάρ πάσχουσιν ούκ ην άντιπεπόνθησις άξιόλογος άνακάμπτουσα· φύ-

75 σεως δέ λαλώ έργον ϋπενδιδούσης του τόνου καί χαυνουμένης, οτε πολύ 
τό σύντονον προηγήσεται - άμύ·9ητοι τάσεις χειρός βασιλικής, δυσαρίθ-
μητοι άνατάσεις- τοσαύται ξίφους καταφοραί, μυρίαι βαρβάρων καταβο-
λαί· πώς δή οϋκ άν ή τοιαύτη χειρ πάσχη καί κάματον; ϊπποι συχνοί 
εκ διαδοχής τ ω βασιλεϊ οϋ μόνον πανημέριοι έκεντρίζοντο εις μάχην έκ-

80 τρέχοντες, άλλά καί νύκτεροι επί τοις αύτοΐς ένύττοντο· άκάμαντες ουν 
πόδες ούτοι στρατιώτας και φύσιν νικώντες και οιοι οϋκ άν είναι κατ' 
άν3ρωπον, ει μή κάματος αύτών άπτοιτο· ύπνος δέ άποδημών ού μόνον 
δσος λυσιμελής καί γλυκύ3υμος, άλλά καί δσος βραχύ τι έπιμύσαι τά 
βλέφαρα, πόσον άν του ΰγιαίνειν ποιήση συνέκδημον; τροφής δέ άποχή 

85 και αύτη έπί τοσούτου, έφ' όσον άν καί οί έπί νηστείαις άβρυνόμενοι καί 
οις έργον ή κατά γαστρός μάχη τό έλαττον άπενέγκωνται, ποίον άν 
σώμα ούκ άν διάθηται κατάπονον; έπί σέ καί ταύτα, ώ βασιλεϋ, 
άγρυπνον έλκοντα μόχθον καί ούδέ έν3ύμιον είδότα τροφής, έφ' οίς 
άφόρητα έκαμνες, ίνα καί ένταύ9α φιλοσοφής την 3είαν όμοίωσιν. Άλιεύς 

90 συχνά κατάγων την όρμιάν καί άνάγων τό άλισκόμενον άνίεται τήν 
χείρα καί εις άνάπαυσιν τρέπεται, ϊνα έπιβάλλειν έχη καί εϊσαύθις τ ω 
έργω ρωμαλεώτερον σύ δέ δόρυ || κινών έκεΐνο τό ήρωϊκόν καί ώς έκ 
βυ3ού μέν κακώσεως ή λάκκου ταλαιπωρίας άνάγων τούς ήμετέρους, 
άντιπέμπων δέ κάτω τούς [άλλ]οφύλους καί μεταγγίζων οίον τούς βό-

95 9ρους καί τά έξ ημών κενώματα τοΤς βαρβαρικοΐς άνταναπληρών 
πτώμασιν, ήξίους μή κοπιάν μηδέ κα3ικνεΐσ9αί σου κάματον. Ναί μέν 
ήθελες οϋτως έχειν, καί ή ψυχική ζέσις καί τό τής άνδρείας πΰρ καί ή 

65 cf. fontem ad p. 183 , lin. 63 7 0 lac. 4 ,4 et al. 7 6 δυσαρί9μητοι: cf. App. 
civ. 2 ,73 82 O d . 2 0 , 5 7 et al. 83 Aristoph. nub. 7 0 5 cf. Aret. CA 1,6,1 
et al. 93 Ps. 3 9 , 3 

6 9 suppl. Regel 8 1 Είναι c o d . : εΐεν R e g e l 9 4 supplevi 
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σφϋρα της καρτερίας έστηλοποίουν σοι τό άνένδοτον, ουκ ήν δέ και δια 
τέλους ούτως άντέχειν, ει γε και λίθος οΐδέ ποτε πάσχειν, ο τήν αύτοΟ 

5 ίσχύν ελέγχει, και σίδηρος χαυνοϋται και άδάμας ύπείκειν μανθάνει, δτε 
καί αύτοΐς ανάγκη επίκειται τα μη κατά φύσιν έπιτάσσουσα· ουδέ γυ-
μνάσιον πόνου δίχα τελεσφορεΐται, μή ότι γε πόλεμοι, όποιους οΰκ άν 
φέρειν έχοι τις, καί πολύτροποι έκδρομαί και άνδροκτασίαι, οις τό πο-
νεΐν, τό κοπιαν, τό άλγεΐν και όσα τοιάδε συνανεζύμωνται· έστι τις καί 

10 μάχης άνάπαυλα ή διαδοχή καί τό διακόπτεσθαι καί μεσολαβεΐσ3αι ή 
καιροΐς άνεσίμοις ή άνδράσι συνεπιλαμβανομένοις τοΰ έργου καί παρεμ-
βάλλουσιν εαυτούς εις τον κίνδυνον, ώς και κοινωνεΐν τοϋ καμάτου- έν3α 
δέ τινι ό πόλεμος εφεξής και οι μόχ3οι μονάζοντες και συνεχής ή άλληλου-
χία τής ένεργείας, άλλ' έκεΐ 3εός αν εΐη, δν ού περιελεύσεται κάματος, ή 

15 γούν άλλά άνθρωπος, ω των πρακτέων 3εός συνεφάπτεται· καί ήν μεν 
καί τούτο τηνικαύτα τ ω αύτοκράτορι καί σύν αύτω 3εώ τά μεγάλα 
ήρίστευεν έδει δέ τον τά μεγαλεία έκεΐνα πράττοντα είδέναι κατά φύσιν 
είναι, εί καί θειότερον ήσκημένην, καί μεμνήσθαι, ότι καί άνθρωπος έστι 
καί διαρτία τοιαύτη περί αύτόν, δι' ήν χρεών τή σαρκί καί διά ΐδρώτων 

20 έρχεσθαι καί άλγήματα πάσχειν και κόποις συντήκεσ3αι· ταύτα δέ είς 
τό συχνόν συμπίπτοντα ούκ άν εχοι συνιστάν τον άνθρωπο ν ουκ έστι 
τό τυχόν ό κόπος, άλλ', ώς αύτό λέγει, συγκοπτικόν, καί συνεχούς ενερ-
γείας διαίρεσις καί παράλυσις· ό τοίνυν καί τά είς κόπον ποιών καί τό 
συνεχές τοΰ έργου έπιζητών μεγάλω μέν έγχειρεΐ πράγματι , ούκ έχει δέ 

25 καί τελειοΰν αύτό εις τό πάν. Πυρόεν μένος ή βασιλική πλουτεΐ χειρ κατά 
βαρβάρων άνατα3εϊσα· πώς δέ αν μέχρι τέλους εχοι τό ένεργόν, εϊ γε καί 
πΰρ ούκ άεί άσβεστον διαρκεί, άλλά καί αύτό κοπιαν όκνεϊ ποτε καί 
άνίεται; παρασύρει τά έμποδών ραγδαΐον ύδωρ καταβρεχ3έν ούτω δέ 
καί δρόσος βασιλέως άπάγει τό προ προσώπου βάρβαρον, άλλά φορεί 

30 σάρκα ό τρέχων καί ούκ έστιν μηδέποτε κατ' έκείνην πα3εϊν. Τό χρήμα 
τής βασιλείας διχή διαιρε3έν εις τε τά διά χειρών έργα καί τά λοιπά, 
όσον παρά ταύτα, καν εί καί τά έργα έν μέρει 3ήσει τις, άλλά τή έτερα 
μερίδι ενεργούμενη κατά τό συνεχές πολύν έχει τον κάματον βουλαί κα3' 
έκάστην, πρεσβεΐαι ώς έκάστοτε, άλλαι μέν έκπεμπόμεναι, έτεραι δέ είσδε-

35 χόμεναι, 3εσμο3εσιών μελέται, κρίσεων εύ3ετισμοί, στρατιωτών έκλο-
γισμοί, άκουσμάτων παλαίσματα, ών τά πλείω έξω3εν καί έκ βαρ-
βάρων, άφ' ών καί πλείους αϊ μέριμναι, οικονομιών τύποι, πρακτέων 

8 cf. Horn. II. 5,909 9 συνανεζύμωνται: cf. Phot. ap. Cat. in 1 Cor. 5,6 — 8; Eust. opuse, 
p. 105,1 14 v. supra ad p. 183,55 28 Aristot. meteor. 349a6 et al. 

14 έκεΐ cod.: εκείνος Regel 29 δρόσος: Βράσος Regel qui falso δρόσγος in cod. legit 
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επικρίσεις, όχλοι δεομέυων, καί ούτοι μυριότροποι, και όποια τα καθέκα-
στα άπερίληπτοι καί μέτρον ύπερεκπίπτοντες. 

40 ΤαΟτα πάντα καί δίχα των κατά πόλεμον άγχουσι τον κρατούντα 
καί του καθαρώς ζην παρατρώγουσι δαπανώντα τό άνετου· εί δέ τοις 
άλλοις, όσα περί γε κόσμον καί λαϊκά συναναπλέκονται, και τα ιερά καί 
ή τών εκκλησιών φροντίς προσεπίκειται καί προσεπαύξει τό μεριμνάν, 
όση τε έν δόγμασιν καί δση έν τοις λοιποΐς, άλλο τοΟτο μέρος έπι3ήκης 

45 έγκοπτούσης τον άμέριμνον βίον, δτι καί ή τών εκκλησιών μέριμνα εν 
λόγω μεγίστω τέ3ειται· ή τίς ούκ αν 3αυμάσειε χείρας νύν μεν περί όπλα 
τριβομένας, νΟν δέ περί πτύχας βιβλιακός, καί δακτύλους μεριζομένους 
εις τε πολέμους, καί τούτους οίους ούκ αν τις φέρη ραδίως, νϋν δέ εις 
γραφάς, καί ταύτας ού τάς τυχούσας, άλλα 3εοκροτήτους καί συνεκτικός 

50 όρ3ότητος της εν δόγμασιν καί οΤαι συχνού τοΰ σκέμματος δέονται, 
άπασχολοΰσαι μέν τοϋ κατά σάρκα ζην, άπάγουσαι δέ εις τό μικρού καί 
άσώματον, ώς είναι τούτω τ ώ λόγω τό σον κράτος, ώ ενθεε βασιλεύ, 
βασίλειον άλη3ώς ϊεράτευμα' βασίλειον, δτι καί τοιούτον φύσει· ΐερά-
τευμα διά τό άπό σπ[ου]δής έν τοις ίεροίς καί ίερατευτικοΐς εύδόκιμον 

55 τό δή τοιούτον σεμνόν εστι μέν άλη3ώς καλόν επί καλοΐς, 3έλει δέ καί 
αύτό τόν κρατούντα, τών γούν άλλων [τ] ω τέως [έ]φίεσ3αι, ϊνα μη πρός 
τάς λοιπάς φροντίδας, αΤς ό κόσμος άπευ3ύνεται, λέγειν έχη, καί ή τού 
3εού Ι έκκλησία μή ποτε ούκ άρκέση ύμίν καί έμοί. 

Καί μην αύτάρκης ό αύτοκράτωρ κατά 3είαν ομοιότητα πανταχού 
60 έπιβλέπων καί πασιν έξικνούμενος, άλλ' ήμεΐς άν3ρωπικώτερον φρονούν-

τες καί συλλογιζόμενοι τό είδος εύλαβούμε3α καί έπισκέπτεσ3αι μέν καί 
ούτω πρός τό άγα3όν άγεσ3αι 3έλομεν, ύφορώμε3α δέ τήν της λοιπής 
πολυμερούς φροντίδος άντίσπασιν καί τό έκεϊ3εν πολύπονον μόνος γάρ 
αύτός, λέγω δέ 3αρρών, εφ' οίς τό τού λόγου πτερόν άλη3είας έντει-

65 νούσης κατά σκοπού βάλλεται, περιλέλειψαι ήμΐν παιδαγωγός, εις 
άρετήν άπασαν ποδηγός, κα3ηγητής άπάσης όρ3ότητος, άρχέτυπον 
βίου σπουδαίου, ρυ3μοΰ κανονικού αρμοστής προοδεύων, έφ' οις έντολαί 
μέν 3εού έξορ3ούσιν, ήμεΐς δέ σκαμβευόμε3α καί σκολιώς βαίνομεν. Ιερεύς 
έγώ, καί με περιστέλλει σχήμα σφίγγον τόν εξω άν3ρωπον καί περι-

70 κλεΐον καί συνάγον εις έαυτόν, ώς περιγράφεσ3αι τά τε άλλα καί τό κατά 
βίον έξώρροπον, άλλ' έγώ διαπετάννυμαι, καί έξωτερικώτερον πλάζο-

43 ττροσειτίκειται: cf. Demosth. 2 7 , 6 6 51 R o m . 8 ,13 53 Ex . 19,6; 23,22 55 
cf. Z e n o b . 5 , 69 ; Eust. opuse, p. 3 0 8 , 5 6 68 σκαμ(3ευόμε3α: cf. Eust. opuse, p. 6 6 , 4 6 et 
saepius cf. 1er. 6 ,28 6 9 v. supra ad p. 183 ,50 7 1 έξώρροπον: cf. loh. Philop. 
in Aristot. an. post. p. 4 3 9 , 7 Wallies 

5 6 suppl. Regel 
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μαι, και έξαπλούμαι προς ά μή χρεών, και έπισπώμαι κατ' έμαυτού τό 
οΰαί- άλλ' όταν άττονεύσω τοις όφ3αλμοΐς έκατέροις, τοις τε έκτος και ο'ί 
τον ένδον φωτίζουσιν άν3ρωπον, και έπεντρανίσω τοις αύτοκρατορικοΐς 

75 άγαδοΐς, έτταναστρέφω ήρεμα καί έμαυτού έφ' όττοσονούν γίνομαι, και 
μαν3άνω μηδέν ώ ν πανημέρια ή τό της δίκης έργον τω αύτοκράτορι, ή 
τό της βουλής, ή, τό φρικτόν, τά τής μάχης· και ό καιρός όψέ καί βα3εΐα 
έσπέρα, καί ή σαρξ κεκμηκυΐα καταρρυ'ί'σκεσ3αι 3έλει ώς εις άνάπαυσιν, 
καί καμτττομένη ζητεί βακτηρίαν τήν ύττοστηρίζουσαν, τον άρτον ò δέ 

80 αύτήν μεν κολακεύει ταΐς έλπίσι μέλλων καί τόν καιρόν παράγων καί εις 
τό έπιταττόμενον σκευαζόμενος, έχουσι δέ αΰτόν ύμνοι 3εΐοι καί στάσις 
έκκλησιαστική, καί ούκ έστιν έντε3ήναι τό τρέφον προς αισ3ησιν, πρίν 
έμπλησ3ήναι τό στόμα τοΟ των 3είων λογίων μέλιτος' καί γίνεται 
τροφής μέν έργον πραγματειώδες ò 3εΐος άρτος, ον ό έκ του ούρανοΟ 

85 καταβάς είς ψωμισμόν τοις άξίως αυτού πεινώσιν έντί3ησιν, ή δέ λοιπή 
τροφή κα3ά καί τι πάρεργον καί προς άφοσίωσιν έκεΐνο δέ καί πολλω 
3αυμασιώτερον, έάν ή σαρξ μέν είσάγαν πονήσασα κάμψαι 3έλη γόνυ 
πρός άνάπαυλαν, ό δέ κάμπτη μέν, άλλα κλίνων εις προσευχήν, ώς είναι 
τοΟ λοιπού σύμφορον τή σαρκί τετανώς έχειν καί όρ3οστάδην άνα-

90 στηλοΰσ3αι ήπερ ούτω κατακάμπτεσ3αι καί πόνοις άδιάδοχα τρύ-
χεσ3αι. 

Εύρηνται τοις ώς έγώ καί του γαστρίζεσ3αι μέ3οδοι πολλαί μέν καί 
άλλαι, έν δέ ταΐς καί ή περιπόνηρος των άλεσ3έντων σιτίων υποδοχή 
καί ποτε καί τό έκ πόνου κατάκοπον, καί νόσος δέ που έπικεΐσ3αι συκο-

95 φαντειται καί άδικίας άλίσκεται καί καταψηφοφορεΐται ή μηδέν βλάψασα 
καί προκαλείται κατ' αυτής οΐά τις κολαστής ή άδηφαγία, ώς άν οϋτω 
δίκας δώσει τό τής νόσου κακόν άλλ' ένταυ3α ταΰτα πάντα καταργεί-
ται, καί ουδεμία παρεργία πρός σόφισμα του τά 3εΐα παραχαράττεσ3αι· 
καιρός του νηστίζεσ3αι· καί 3άνατος αυτός έκφοβών, ώς καί σαρκός έπι-

5 στροφήν γενέσ3αι, ούκ άν εγκόψοι του έργου, ώς καί χαρίσασ3αι πρό 
ώρας τή γαστρί καί καταρρΐψαι τό στα3ηρόν τής ψυχής. Ίδρώς περί 
ή μας ούχ' ούτω πολύς καί ρύπος ου μάλα παχύς καί χιτώνων εύ3ύς τών 
μέν άπο3έσεις, τών δέ μετενδύσεις, καί Ηράκλεια λουτρά καί άνάπτωσις· 
ό δέ αύτοκράτωρ ούτω πρός καρτερίαν γεγύμνασται, ώς αύτούς μέν 

10 έκείνους λουτρά τούς ιδρώτας λογίζεσ3αι, τή δέ φυσική 3ερμότητι έπι-
τέλλεσ3αι άναξηραίνειν τήν διεκφεύγουσαν έκτος ίκμάδα καί τάς διεξ-
όδους έμφράττειν, ώς τόν έπιπολάζοντα ρύπον ούτω στεγανούσ3αι καί 

74 2 Cor. 4,16; cf. Rom. 7,22 76 lob 40,4 v. 1. 84 loh. 6,33 et saepius 8 Ari-
stoph. nub. 1051; Athen. 12,512f (= Megaclides 4,443 FHG) 

95 καταψηφηφορεΐται cod.: corr. Regel 6 πρό cod.: ττρός falso legit Regel 
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έπιπωμάζειν οίον τό σώμα και γίνεσθαι αυτόν cos οπλον τι φυλακτήριον. 
Ούτω καί ό μέγας 'Αλέξανδρος ώκνει και αύτός τά της αναπαύσεως 

15 ύδατα καί τον συγγενή χουν οϋκ άπέπλυνε συχνά· καί ποτέ δέον άπο-
λούσασθαι καί ποταμίοις εαυτόν έδίδου ϋδασι· καί μαρτυρεί Κύδνος ό 
μέσην τέμνων την των Κιλίκων Ταρσόν, ου τω ρεύματι πιστεύσας εαυτόν 
κακόξενον εΰρηκε· μικρού γαρ ό καλός εκείνος βασιλεύς κακώς αν έπαθεν. 
Ούτω χρή τούς βασιλείς, τούς της οικουμένης οφθαλμούς, ορθά βλέπειν 

20 πρός τε θεόν εις μίμησιν πρός τε ανθρώπους εις παίδευσιν, ώς καί έπαλη-
θεύεσθαι αύτοΐς την άρχήν καί τό άρχόμενον εξομοιοΰσθαι αύτοΐς μεν 
τά πρώτα, ειτα καί πρός θεόν, καί ώς οία δια βαθμίδος τοΰ κατ' αύτούς 
ύψους άναβαίνειν νοερώς εις τόν ύψιστον καί παιδευόμεθα μεν ούτω καί 
νουν ώσπερ τοϋτον προσλαμβανόμενα θύραθεν, καί ού μόνον ϋπό βασι-

25 λεϊ, άλλα καί διδασκάλω τών αρίστων || έπιταττόμεθα, καί εΐη εΰχεσθαι 
ήμΐν μή άφυώς εις μάθησιν μηδ' έκπίπτειν τοΰ πρός μίμησιν ακριβούς 
μηδέ λιθώδη τόν της καρδίας δυστυχεΐν πίνακα και όποιον λαξευτήρίου 
δέεσθαι, άλλά ύπείκοντα καί εύτύπωτον ούτω γάρ άν τό πνευματικόν 
γραφεΐον ύπό σο! όξυγράφω ήμΐν εις ψυχή ν έγκολάψη τά κάλλιστα· 

30 όφειλέται δέ ΰποκείμεθα καί πιστώς εχειν τ ω διδασκάλω καί ώσπερ πεί-
θεσθαι καί εντεύθεν ώφελεΐσθαι ούτω καί τά εις άγαθόν έθέλειν τω δι-
δάσκοντι- έν δέ τών άγαθών τούτων καί τό τής ύγιείας καλόν αυτό δέ 
καί θεόθεν μεν εύοδοΰται, χρεία <δέ> καί τοΰ κατά άνθρωπον τό δέ έστι 
μή μόχθοις εαυτόν εις τό διηνεκές παραβάλλειν μηδέ κόποις άδιάδοχα 

35 τρύχεσθαι και συγκόπτεσθαι, άλλ' εΐδέναι καί καιρόν ανοχής και ϋφιέναι 
τοΰ σφόδρα καί παραλύεσθαι τής εντάσεως καί μάλισθ', όταν και νόσος 
έλλοχα καί ϋπουλον ύποκαθημένη έπιτίθεσθαι μελετά· πολεμίοις μέν γαρ 
άντιφέρεσθαι άνδρείαν τε έχει καί πεσεΐν εκείνοι δύνανται, κατά νόσου δέ 
άνδρίζεσθαι ούκ αν έθέλοιμι τούς έμοί δι' εύχής είς μακρότητα τοΰ ζήν 

40 παρεκτείνεσθαν δις μέν γάρ και τρις τάχα τετεύξεταί τις, ειπείν τό τής 
ποιήσεως, εάν δέ καί έτι λυπή εκείνος αντιβαίνων, ουκ οιδα, εί μή δεινό-
τατα πείσεται. Δεσμός τις αληθώς και ή νόσος ύπέρ τήν ποδοκάκκην, 
ΰπέρ τόν κύφωνα, καί χρή μέν άχθεσθαί τινα δεσμούμενον καί θέλειν 
λυθήναι· άλλά τέως μέν επιγνωστέον, ότι δεδέσμηται, είτα καί όμαλώς 

3 6 νόσο$: verisim. morbus ille, quo imperator est consumptus. 

16 Arr. anab. 2 ,4 ,7 ; Plut. Alex. 19; cf. et Eust. in Dion. Periheg. 8 6 7 19 cf. Aeschyl. 
Ch. 934 ; Pind. Ol. 2 ,11 2 7 cf. 2 Cor. 3 ,3 2 9 cf. Ps. 44 ,2 4 0 Hes. op. 401 

13 αυτόν: α ΰ τ ώ Regel 33 δέ addidi 
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45 έγχειρητέον τή άφέσει της λύσεως, ώς ει γε δεσμω τις έχόμενος τα των 
λελυμένων ττράττειν έπιχειροίη, δέος μή ττοτε και λυθείς άχρεΐον εαυτόν 
άποφήνη, οίς περιφρονών τους δεσμούς αΰτοΐς τε κατεπονεΐτο καί τοις 
εργοις έτρύχετο. Αιδείται μεν τό στάσιμον ό εις έργασίαν σπουδαίαν 
αεικίνητος, άλλ' ή φύσις οΤδε καί κάματον μέγας ό τον της ημέρας φέρων 

50 καύσωνα· τί δέ, ούκ εσχεν άναψυχήν της νυκτός; νύκτερος παγετός οΰ 
φορητός, εάν ούτω τύχη, άλλά τό της ημέρας ίλαρώτερον έχει κα-
τάστημα· εΐ δέ καί ημέρα κατακαίει καί μικρού τήκει τω πυρί του καύσω-
νος, εΐ'η δέ καί ή νύξ επί τοις αύτοΐς διάδοχος, εϊ δέ καί νυκτός αιθρία 
πήγνυσι τό πάν θερμόν άπάγουσα, έπέλθοι δέ καί τό της ημέρας άντίμι-

55 μον της νυκτός, σιδήρεος αν εΐη ό ύποστησόμενος· άρκετόν τη ήμέρα ή 
κατ' αύτήν κάκωσις, δτε τις κινδύνοις εαυτόν παραβάλλει- συ δέ καί 
παννύχους, ώ βασιλεύ, πολέμους υπέρ ημών άνέχη ού διδούς ύπνον τοις 
όφθαλμοίς ούδέ τοις κροτάφοις άνάπαυσιν, άλλα φύλαξ τοϋ δεσποτικού 
διατρέχων άμπελώνος καί τω στρατώ μεν άφιείς τον ύπνον, τόν καί 

60 νήδυμον καί άναπαυτήριον, τοις έχθροΐς δέ έπιπέμπων τόν άνέγερτον. 
Μέχρι δή τίνος ταύτα, ώ κρατύ βασιλεύ; μή λίθων ισχύς ή ισχύς σου; 

μή εξ αδάμαντος; ει δέ μοί τις ύποφητεύει τό προφητικόν, 'ιδού εγώ 
εντάσσω αδάμαντα εν μέσω τού λαού μου', έγώ τόν μέν άδάμαντα τού-
τον καί αύτός τροπικώτερον έχοιμι αν συμβιβάζειν, βλέπω δέ διαρτίαν 

65 σαρκίνην καί ύποπτεύω τό άεί εγκοπον καί οΤδα μέν, ώς άρετής διδα-
σκαλία καί ταύτα καί προς ομοιότητα ερεθισμός, εάν τις έθέλοι ζηλούν 
καί ζηλούσι μέν πάντες μαθητιώντες καί τήν έφεσιν έπιτείνοντες, έχει δέ 
ούδείς όστις παρεξισούσθαί σοι. τί γούν ό περί τινα τέχνην διδάσκαλος, 
εΐ μή κατά σκοπού εις τέλος βάλλουσιν οΐ όμιληταί, συγκόψη αν έαυτόν 

70 πονούμενος; ούκ οΐμαί γε· καί τών μέν άλλων ούτως άπεγνωκώς είμι τό 
άντιφερίζειν σοι, έκεΐνος δέ με καί μόνος λαμπραΤς έλπίσιν επάγεται, ό 
πορφύρεον εν τω της βασιλείας λειμώνι έκλάμπων, δν άποματτόμενον 
βλέπω τάς πατρικός άρετός και ούρανίαν άπό της άρτι πηγνύμενον κλί-
μακα βαθμιδουμένην εύφυώς ταϊς μιμήσεσιν. Άλλά καί τούτου φείδεσθαι 

72 έκλάμπων: sc. filius imperatoris Alexius II. 

48 cf. Hes. op. 403 55 Mt. 6,34 57 cf. Ps. 131,4; Th. Prodr. XVI 38/9; XXX 96/ 
7 Hörandner 58 cf. Is. 5,1 sqq. et al. 59 II. 2,2 et al. 60 Aristot. gen. an. 
779a3; EE 1216a3 62 Am. 7,8 73 Gen. 28,12 

57 in marg. cod. ad versum psalmi (cf. app. font.): eis τό τέλος (cf. títulos psalmorum 4,5 
etc.) 61 τ ινά; cod.: corr. Regel 
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75 χρή, ώξ αν ττουήται σύμμετρα· μετρηθήσεται δέ ΐκανώς, εάν ό πατήρ 
βασιλεύς άνεσιν έχοι τινά· εί γαρ ώς έν άρμονία τινί προς την διά πασών 
άρετών άπό της άρτι εντείνεται, ε'ίη άν ούκ εύχερής ή σύντασις· ούδέ 
γάρ ούδ' αυτός εύθετίζει τό πτερόν είς άνεσιν, άλλά κατά τούς ευγενείς 
άετιδεΐς αύτό συχνά διαπεταννύς έξαίρεσθαι μετάρσιος θέλει καί τοις γεν-

80 ναιοτέροις επιβάλλει των έργων και καταράσσων οιον ύψόθεν θηρία 
καταβάλλει εμπείρων όνυχας, όποιους ή χαλκευτική άποξύνει τοις βέλεσι 
καί έν αύτοΐς και την μεγίστην καί τελεωτάτην άγραν μελετά, δι' ης οι 
δεινοί θήρες, τό βάρβαρον, συλλαμβάνονται· καί ούτω μεν παραμετρεΐ 
εαυτόν, ώς δυνατόν, τω μεγάλω και ταχυπτερύγω άετώ τω πατρί. 

85 Άλλά τό πτερόν άπαλόν τού υιού άετού, και χρή μή περιοραν αύτό 
διατεινόμενον εις άσύμμετρον ού περιοραθήσεται δέ, εί καί ό πατήρ συγ-
καταβαίνει τή πτήσει καί τό πτερόν άνίησι καί παύει ποτέ τό άειπέτα-
στον. Επαινείται καί βασιλεύς Σπαρτιάτης ύποκαταβάς τού ύψους έν 
καιρώ καί τό μεγαλεΐον μετριάσας έπί τέκνω άγαπητω καί τό σκυθρω-

90 πόν της οφρύος γαληνιάσας καί στρέψας εις ϊλαρώτερον καί μήν ήν 
έκεϊνο ταπεινότερον, και άκούεσθαι γλυκεία καί όντως άφελής ή έπί κα-
λάμων εκείνων ιππασία, ή μετά του παιδός· ήν γάρ έτι νήπιον. Άλλ' 
ένταύθα ήρωϊκά καί άμφω, και πολύν τον έπαινον έφελκύσεται πατήρ 
ούτος βασιλεύς ού παιγνήμων, έφ' οίς ό παϊς άθύρει, άλλά γυμναστής 

95 μέν τά άλλα καί παραθήγων άνδρικώς τόν υίόν εις έργων οξύτητα, έν 
δέ τι και μόνον ποιών ού κατά τόν αύτού νόμον, τ[ό] || μικρόν τι άνίε-
σθαι, ίνα καί ό παις κάνταϋθα μιμούμενος καί τω γυμνασιάρχη παρεξ-
ισούμενος παύοι τό σύντονον καί παραχωροίη τή φύσει αύξάνειν άν-
επικωλύτως τόν παιδα βασιλέα και άνάγειν άσκύλτως εις τό πατρικόν 

5 στερέμνιον. Έγώ δέ ένταυθοΐ λόγου έλθών καιριώτατα παρακλητεύ-
σαιμι άν φειδώ λαμβάνειν σε τού παντός· ε'ίη γάρ άν ταύτόν τού πορφυ-
ροβλάστου κλάδου φείδεσθαι καί τόν κοσμικόν λειμώνα φυτηκομεΐν. Ή 
γάρ ούχ' ήμέραι αύται ού συχναί και νόσου μέν θρασυνάμενον πνεύμα 
κατέσκηψε και καταπνευσαν άναιδές έφιλονείκει δεινότατα καταράξαι 

10 ή μας καί ό κόσμος πάς συνεσείετο καί ούκ ήν ος μή έκοινούτο τά της 

8 νόσου -ττυεΰμα: controversia de Turcis convertendis; cf. Dölger, Regesten n. 1534b et 
1534c. 

91 Plut. Ages. 25; mor. 213e et al. 4 cf. Eust. opuse. 190,51 

84 ταχυπτερύγω: ad formam cf. ταχυπτερυξ Ephraem. Caes . v. 4093 et infra p. 196,26 
πολυτττερύγω 85 μή postea suppl. m. pr. 1 suppl. Regel 
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νόσου. Βα3ύς ό στεναγμός- τό δάκρυον ώσεί και κρήνη μελάνυδρος· αϊ 
εύχαί και ύιτέρ τον ούρανόν ύψοΟντο, oís εις 3εόν άνέβαινον τό ΐερατικόν 
άπαν εις εν έλειτούργει καί μόνον, τό παυ3ήναι την καταττνοήν, ύφ' ής 
οια καί τυφώνος δεινοΰ τό παν έσαλεύετο τό λαϊκόν. Άλλ' είπες αν καί 

15 αυτούς έξεστηκέναι φρενών, οίς ένεοί έμενον, έως ò κλόνος εστη καί τό 
κακόν έλώφησε καί ώς έκ κυμάτων γαλήνη έστόρεστο. Ταύτα δή πάντα 
προκαλείται τό τοϋ πονεΐν σύμμετρον, ούχ' ώστε και κούφοις, κα3ά τις 
έφη, βόσκεσθαι πνεύμασιν τόν εις στα3ηρότητα γυμναζόμενον βασιλεΐ 
πρέπουσαν, άλλ' 'ίνα μη παραβιαίοις έκκεΐσ3αι πνοαίς έχοι τό καλόν 

20 τοΰτο της βασιλείας φυτόν, οϋ καί τ ω καρπώ τραφήσεσ3αι δι' εΰχής 
άπασι καί ύπό τή σκιά γενέσ3αι τους άναψύχεσ3αι 3έλοντας. Θέλουσι 
δε ουδείς όστις οϋ, κα3άπερ αυτά τά πράγματα έφηναν. Έπικατασφά-
ζεσ3αι μέν ουν τινας τών φρονούντων δουλόσυνα δεσπόταις οϋκ ευ-
τυχώς εχουσι της ζωής άλη3ές τε κα3' ίστορίαν και πάνυ τι εϋνοϊκόν, εΐ 

25 καί άλλως βάρβαρόν τε τό πράγμα καί ουδέ προς αίσ3ανομένους ή χά-
ρις· έντα03α δε τά μέν άλλα où τοιαύτα (μή γάρ ποτε μηδέ εϊη), προ-
ΐεντο δέ τάς ψυχάς έκαστος καί ήν αυτούς βλέπειν ώσπερ εκλείποντας, 
άμα δέ τό της πορφύρας άν3ος λευκοπύρσοις χείλεσί τε καί όμμασιν εις 
έαρ ΰγιείας παρήγγειλε καί ό κόσμος έγαληνίασε καί τής εαρινής ταύτης 

30 αι3ρίας συμπαραπήλαυσε. 
Ποικίλος εΤ τήν σοφίαν, έν3εε βασιλεΰ, καί διά πάσης αυτής έλλόγως 

όδώ προϊών καταλύεις καί ές τήν τών Άσκληπιαδών καί σου τάς ΐατρευ-
τικάς με3όδους έργον άν εϊη καί αύτάς περιηγήσασ3αι, καί ώς ού μόνον 
άφήν επιβαλών και προς τού κάμνοντος μα3ών, άλλά καί άλλως πο3έν 

35 άκοή διοικη3είς εις τό γνώναι νοσήματα οξύς ε! διαγνώναι άγχινοίας 
λόγω καί έξαποστέλλεις δύναμιν άποφαινομένην τά τής ρώσεως· καί 
αύτή ενεργείται καί τό 3ανατο0ν οϊχεται. Περιρρεόμε3α τοις βασιλικοΐς 
κράμασιν καί λοιποΐς συγκρίμασιν καί συν3έμασιν, όσα προς ύγίειαν έπι-
νενόηνται· καί άβυσσος κάνταϋ3α σοφίας βασιλικής άνέρρωγε καί οί νο-

40 σουντες περιορώσι μέν τούς άλλως νοσοκομεΐν εΐδότας κύκλω περιεστώ-
τας καί έναδολεσχούντας, οίς βάπτειν εις διάγνωσιν εχουσι, προς δέ τόν 

11 II. 9,14; 16,3 13 ad vocem cf. Pind. Pyth. 5,121 ν. 1. 17 Soph. Ai. 558 23 
Xen. an. 1,8,29 23 δουλόσυνα: cf. Eust. opuse, p. 318,49; cf. et Eur. Hec. 448 28 
cf. Plut. Alex. 36 et al. λευκοττύρσοίξ: cf. Georg. Pis. hex. 143 30 σνητταραττή-
λαυσε: cf. Basil, reg. br. 164 32 ϊατρευτικάζ: cf. Schol. Aristoph. Ach. 1211 39 cf. 
Sir. 1,3; cf. et Rom. 11,33 41 έναδολεσχοϋντας: cf. Philo de los. 125; Eust. opuse, 
p. 133,32 et saepius 

14 τό prius fort, delendum? 19 παρά βιαίοιζ cod.: correxi 38 έτπυενόηνται e -ται 
corr. m. pr. 
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και εν τοις τοιούτος βαθυγνώμονα στέλλουσι tous πευσομένους τα προς 
ϋγίειαν και μανθάνουσι τα συνοίσοντα, ϊνα, ώσπερ κατά εχθρών ώς 
εκάστοτε μυρίοι ήκουσιν οί τα εις έττικουρίαν πρεσβεύσοντες και τοΰ έφε-

45 του τυγχάνουσιν, ούτως έτεροι και κατά της νόσου πρεσβείαν στέλλον-
τες έττικουρίαν εϋρίσκοιεν και ούτω κατά παντός κακοϋ νικητής διαδεί-
κνυσαι· καλόν ουν εν έτέροις την τοιαύτην σοφίαν έπιδεικτικώς έχειν, την 
δε της ττορφύρας εύτυχίαν ΰπό διδασκάλω μεν σοι και τοΰ τοιούτου 
καλού τάττεσθαι θέλομεν, ύποκεΤσθαι δε τη τέχνη πας τις άνθρωπος 

50 άπευχόμεθα. Τοΰτο δε καταρτίζοιτο μέν αν και θεόθεν ώς μάλιστα· ουκ 
αν δέ ε'ι'η άσυντελές ουδέ τό έν τοις πόνοις σύμμετρον πρός γε τά νυν 
άσυμμετρία γάρ τοιαύτη ούδέ τω λίαν στερεμνίω εύάρμοστος, μη δτι γε 
ηλικία βασιλέως νεανίου, εί'ποι αν ή ποίησις, παναπάλου, δν χρή άδειαν 
ένδιδόναι τή φύσει προς άπαραπόδιστον αύξησιν τά τε ουν άλλα και 

55 δια ταύτα εΰηρέστηται και où μόνον έμοί, άλλά και τοις άλλοις. 
Τί δέ μή καί ΰμεΐς, ώ πάντες ούτοι, συμφωνείτε μοι τον λόγον ύψοϋν-

τες καί καιρόν αδείας εΐδέναι καί την είς άκρον σπουδήν καταλύειν καί 
θεραπεύειν τον άνθρωπου; καλόν τό έν κόποις καί μόχθοις περισσο-
τέρως, τό άποστολικόν, καί γε επαληθεύεται τω ήμετέρω ίσαποστόλω 

60 βασιλεΓ τό δέ καί ύπερβαλλόντως έν τοις αϋτοΐς κοσμεί μέν και αυτό, 
καθάπερ άπόστολον έκεϊνον τόν έν θεω καυχησάμενον, ούτω καί βασιλέα 
τούτον, ού και θεός τό αύχημα καί ος εις αύχημα γίνεται αύθις θεω τω 
έναγλαϊζομένω τοις άγίοις αύτοΰ καί έλλαμπομένω ταΐς αύτών άρεταΐς 
καί τά εκείνων έξιδιουμένω καλά, ήμεΐς δέ οι και τή || συμμετρία καταπο-

65 νούμενοι τό ύπερλίαν τοΰ μοχθεϊν εύλαβούμεθα καί λαλούμεν τά εις άνά-
μνησιν έλλογον. Δίδωσι καί τοις έργατικοίς ό νόμος τής φύσεως καιρούς 
εν τε χειμώνι καί θέρει, έν οις άναπαύσονται- μετρείται καί ήλίω ποικίλως 
τά κινήματα καί παιδεύει τούς έν έργοις έκπονεΐσθαι τήν κατ' αύτόν 
ομοιότητα· νύκτες καί ήμέραι εις μακρόν καί εις βραχύτητα διαστέλλον-

70 ται καί διδάσκουσι καί αύται ούκ έπιτείνειν άεί τήν έργωδίαν, άλλ' έπι-
νοεΐσθαί ποτε και τό έμπαλιν. Ού καλόν ούτε σκιατραφεΐν τόν άρχοντα 
κατ' έκείνους τούς τήν βασιλείαν άργούς, ειπείν δέ πως καί νεκρούς, οΤς 
και τό πλεΐον τής ήμέρας εις νυκτί πρέπουσαν άνάπαυσιν διεσκευάζετο, 
και ού τούς άμιμητοβ[ί]ους έπαινεΐν έχω, οΰς ό 'Ρωμαίος 'Αντώνιος έπε-

75 δείκνυτο· ούτε ουν ταύτα καλά (ούδέ γάρ χρεών τό χρήμα τής βασιλείας 

53 Od. 13,223 57 locus communis 58 2 Thess. 3,8 2 Cor. 11,23 60 cf. 
2 Cor. 11,23 61 Rom. 5,11 Ps. 88,18 62 cf. 1er. 13,11 63 cf. Ps. 
67,36 66 Plat. Gorg. 483e et al. 74 Plut. Ant. 28 

74 suppl. Regel 
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τρυφερόν αύτό τοΰτο είναι και σιτάταλον) άλλ' ούδέ τρύχεσ3αι αύ3ις 
διά βίου και κατά πάσας ώρας τοις πόνοις συγχωρητέον τούτο γ ά ρ 
οδός εις φ3οράν καί ζωής έττιτομή. 

ΟΤδα μεν ούν καί où με διαφεύγει (où γάρ ούτω παχύς έγώ τον νοΰν, 
80 εί καί άλλως βραδύς), ώς κα3άπερ ήλιος (έμφερεστάτη γαρ καί αύτη τής 

βασιλείας εϊκών) εν τ ω άεί κινεΐσθαι τα κατά κόσμον διευ3ετεΐ, ούτω και 
βασιλέα τον άριστον χαρακτηρίζει τό εν ττράξεσιν άδιάκοπον, άλλ' οίδα 
καί εκείνο, ότι καί ήλιος ή καί στηρίζειν έχων αληθώς ή καί φαντάζειν τον 
στηριγμόν, έν λ ό γ ω αν μεγάλω εκείτο· καί πάρεσημαίνοντο καί τούτο 

85 έφιστώντες τον νούν οΐ σοφώτεροι, έτερως δέ προς άλή3ειαν ειπείν γρα-
φικήν, εστη ποτέ καί αύτός, καί ai στάσεις έκεΐναι τερατουργίας έδήλουν 
καινός· στηρίζειν ουν 3έλομεν καί τόν σον δρόμον τον άεικίνητον, 'ίνα καί 
ούτως επιτελής θαυμάσια καί άλλα μέν, έν δέ έκείνοις καί τήν μόνιμον 
3έαν, δι' ής καί εύλογία έσται ήμΐν καί γλυκύτης πλείων εύεργεσιών 

90 καλόν μέν γ ά ρ καί έν βιβλίοις εϊτ' ουν γράμμασιν καταβρέχεσ3αι τ ω 
κόσμω πλούτους βασιλικούς καί ποταμούς άλλο3εν άλλους έπιρρέειν, δι' 
ών ζήν εστι τούς έπιδεεΐς (3εός είπε, καί έγένετο· βασιλεύς εΤπεν ή έγραψε, 
καί πλουτίζονται άν3ρωποι), χερσί δέ πλοΰτον λαβείν καί διανεΐμαι τοις 
χρήζουσιν, άλλα τούτο ύπεραίρει πασαν γλυκύτητα συνανακιρναμένου 

95 τή ευεργεσία καί τού κάλλους τής βασιλικής δόξης έμφανώς καί ούχ' ώς 
έν παραπετάσματι . Ποθείται χειρ βασιλική νύν μέν όπλοις τροπουμένη 
τό άντίπαλον, νύν δέ όξυβελεΐ γραφικώ δόνακι όποια καί τινι δόρατι 
καταβάλλουσα τήν πενίαν καί τούς ύ π ' αύτή π ίπτοντας έξανιστώσα· 
μυρίοι δέ ούτοι όσημέραι καί άρι3μοΰ ύπερ3εν, αύτοχειρία δέ κατα-

5 πραχ3ήναι τόν βασιλικόν έλεον, άλλα πολλαπλούν ένταύ3α τό καλόν 
πλουτισμός, φιλαν3ρωπίας άκροτάτη ένδειξις, μετριότης φρονήματος, 
καί όσα τούτοις άγα3ά συνεφέπεται. Χειρ ή χ3ές καί πρώην σκυλεύουσα 
καί γυμνούσα τό άλλόφυλον αύτη νύν επενδύει τούς ύπό χείρα καί ού 
μετρητόν έπαντλεΐ τόν π λ ο ΰ τ ο ν ό χ3ές άπρόσιτος τοις έχ3ροΐς καί μό-

10 νον έπεντρανίζων ή καί άλλως βλεπόμενος καί κάτω ρίπτων τούς άντι-
βλέποντας νύν ιλαρός ήμϊν έντυγχάνει καί ταΐς τού προσώπου λάμψεσι 
ζωογονεί, ους ή πενία μικρού καί ένέκρωσεν έξεκένωσε τάς τών πολεμίων 
πόλεις αίχμαλωτίσας· έκκενοΐ ταΐς αύταΐς χερσί καί τα βασίλεια έπιμε-
ρίζων τοις χρήζουσι τά ζητούμενα. Σίδηρος χ3ές έν χερσί καί τό πολέ-

85 Haec opinio abhorret a doctrina veterum, cf. Theon Math. 147,11; Proci, in Ti. III, 
66,11; 68,7; Simp, in cael. VII, 487,24; ad passura έφιστώντεξ τόν νοΰν cf. infra 
p. 281,79 86 los. 10,13 92 Gen. 1,3 et saepius; cf. Ps. 32,9 2 cf. Ps. 44,2; AP 
6,62 (= Philippos); cf. etiam supra p. 147,50; 148,54 et infra p. 224,31 10 cf. Ps. 
103,32 11 cf. 2 Cor. 9,7 

87 καινέας cod.: tacite corr. Regel 
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15 μιον επιπτεν άσίδηρος ούτος πόλεμος κατά της πενίας, και αύτη μεν 
πίπτει χερσί βασιλικαΐς, ό δε πλούτος παρρησιάζεται καί έν χερσίν 
όχούντες αυτόν οί δεόμενοι αδουσι τω βασιλεΐ χαριστή ρια καί 
ασπάζονται χείρας, ύφ' ών εκ τε πολεμίων εθνών εκ τε της άλιτηρίου 
πενίας ρύονται· τί δή ποτε λογιστέον τον σωτήρα Χριστόν γλυκύτερον 

20 είναι, ότε εν δεξιοΐς βλη3έντος δικτύου τους πολλούς ίχθύας θελήσας καί 
μόνον ειπών δέδωκεν, ή δτε καί λαβών αϋτουργεΐν εΐχε τήν δόσιν καί τά 
τε όψα τούς τε άρτους αύτός εις μερίδας διένειμεν; έμοιγ' ουν τα της 
γνώμης ένταΰάα ρέπει καί μάλιστα· έλεγε, καί έθαυματουργοΰντο τερά-
στια, άλλα καί έχειρούργει τά όμοια· ποιητέον δή καί ένταύ9α κα3' 

25 ομοιότητα· προσέταξας, ώ βασιλεύ κράτιστε καί εΰεργετικώτατε, καί 
ευεργεσιών άνεχέθησαν ποταμοί· άψαι δή καί αυτός τοΰ έργου καί διώ-
ρυγας άναρρήξας πλουτοποιοΰ ρεύματος ποταμούς εύποιϊών δός άνα-
χέεσθαι. Τούτο δέ σοι καί άλλως εσται, άλλ' ή όπλων μεν τάς χείρας 
έλευθερώσαντι, μετασκευασαμένω δέ βραχύ προς τό άνετ[ον]· τούτό έστι 

30 κυρίως έργάζεσ3αι ελεον, τω δέ λοιπω έργω δόσις εύεργεσιών καί μεγα-
λεΐον δωρεών καί ε'ί τι τοιούτον όνομα έπιτέθειται. Ε'ίπω τό πάσιν ύπό 
στόμα καί διαλαλήσω προς άπλότητα- ποθοΰσιν οί τοΰ σοΰ κράτους 
κορέννυσθαί σου τής γλυκείας όψεως· τό δέ ουκ έστιν αϋτοίς δια τό άεί 
τοΰ κινήματος· || ούτε ουν σαυτω διαπράττη τά εϊς λυσιτέλειαν άεί πό-

35 νοις έκδιδούς σεαυτόν κατά τό πάντη άδιάδοχον, ούτε τω λαώ τά 
θυμήρη καί δι' εύχής. Μέμνησο καί τής έναγχός ποτε νόσου ές τοσούτον 
αύθαδισαμένης όσον ούδέποτε, ότε σύ μεν ήνδρίζου καί κατ' αυτής, ό δέ 
σος κλήρος τω πολλώ τής άγωνίας μικρού καί έξέθνησκεν. Ού φύσεως 
ην άτονία τό κακόν εκείνο, άλλά πόνων άσυμμετρία καί τό παντελώς 

40 άπείπασ3αι τήν άνεσιν. Εϊ δέ πολέμων άνάγκην προβαλείταί τις, ώς 
εκείθεν παρεισδυομένου τοΰ χρεών είναι πονεΐν, άλλ' αυτοί μέν ιδού ήρε-
μοΰσι τή σή κραταιά χειρί κατασιγασ9έντες· ήρεμητέον δή καί τόν 
νικητήν, επεί τρόπαια έστησε, καί ύπεικτέον τοις δεομένοις, ώσπερ έν 
τοις άλλοις, ούτω δή καί ενταύθα- ουδείς γάρ ός μή ταύτην προβάλλεται 

45 τω βασιλεΐ τήν αί'τησιν, πραγματευόμενοι καί ούτω τό δι' εύχής, τό τής 
αυτού ζωής πολυχρόνιον. 

15 cf. Max . Tyr. 35,7 (p. 4 1 1 , 1 - 3 Hobein) 20 Le. 5,1 sqq.; loh. 21,3 sqq. 22 Mt. 
14,19; Mc. 6,41; Lc. 9,16; loh. 6,11 30 Luc. tox. 537 et saepius 
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Τ ο ϋ α υ τ ο ύ ε ίδος λ α λ ι ά ς τ ί ν ο ς και π ρ ο σ φ ω ν ή σ ε ω ς , δ τ ε ό 
π α ν σ έ β α σ τ ο ς σ ε β α σ τ ό ς και μέγας έ τ α ι ρ ε ι ά ρ χ η ς κυρ ' Ι ω ά ν ν η ς 
ó Δ ο ύ κ α ς ή λ 3 ε ν εις Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ν έ ρ ε υ ν ή σ ω ν τ ο ν Λ ε π ε ν δ ρ η -

5 νόν κ α τ ά θείον και β α σ ι λ ι κ ό ν ό ρ ι σ μ ό ν . 

Άναμνήσω υμάς, ώ λάχος ήμέτερον, οι τταρόντες, ρημάτων εκείνων, 
ών έπ' εκκλησίας έξελαλήσαμεν, δτε τό πρώτον εις την εϋκληροτάτην 
ταύτην ττόλιν διέβημεν ην δε ό λόγος, ώς ό κράτιστος ημών αυτοκράτωρ 
την ττολιουχίαν ταύτην του μυρίττνοον βλύζοντος ήμετέρου μεγαλομάρ-

10 τυρός άμετρήτοις πλουτίζει τοις άγα3οϊς, και όσα τούτοις έχόμενα 
έλαλήθησαν και ην μεν μοι εκείνος ό λόγος ούκ άμάρτυρος έκ τών ήδη 
φ3ανόντων ώς εκάστοτε, άλλ' έκαστος ύμών έπένευε τότε και τό της 
βασιλικής πέλαγος άγα3οχυσίας κυά3ω μεν ώσπερ τ ω πλατυσμώ του 
στόματος, έμέτρει δε όμως, εις όσον έξίσχυεν. Έχρήν δέ άρα, ώς εοικε, μή 

15 μόνοις τοις φθάσασιν άγαθοΐς έπαναπαυ3ήναι ή μας, άλλά και προσφά-
τοις τούτοις έντρυφήσαι τοις πλουτισμοΐς. Όράτε, οίον τό εις ή μας κηδε-
μονικόν του έν βασιλεΰσι προέχοντος τοις άνέκα3εν, οίον τό προμη3ές, 
ήλίκον τό προνοητικόν άν3έλκουσι μεν εκείνον άρτι μέριμναι, όποϊαι 
ούκ οίδ' εϊ ποτέ τούς ήν δτε χρόνος βασιλείς έμέρισαν, ό δέ και ημάς έν 

20 μεγίστω φροντίδος τίθεται. Διαχάσκει πόλεμος μέγα και πλατύνει στόμα 
καί άνευρύνει λαιμόν καί θέλει τά συνή3η ποιεϊν, ό δέ αύτόν μέν ευ διατί-
θεται και μάλα βασιλικώς τε καί άνδρικώς, δεήσαν δέ και ήμας έπισκέ-
ψασθαι ούκ άπέσχετο, άλλά δλος καί τοΰ καλοΟ τούτου γέγονε καί τ ω 
πολυομμάτω τής συνέσεως παμφαές έκπεταννύων τό τής διοράσεως έκεΐ 

25 τε έπιβλέπει έπί τήν τών πολεμίων γήν καί τρέμειν αύτήν ποιεί καί τήν 

4 Δούκα;: ad personam Ioannis Ducae cf. G. Stadtmüller, Zur Geschichte der Familie 
Kamateros, BZ 34 (1934) p. 3 5 6 - 3 5 8 ; D. I. Polemis, The Doukai, London 1968, 
nr. 99. Λεττενδρηνόν: Lependrenus functus est magistratu ignoto in urbe Thessalonica, 
verisim. vectigalium exactoris. 9 μεγαλομάρτυροί: i. e. S. Demetrius. 

16 πλουτισμοί?: cf. Max. Conf. hymn. 2 et Eust. opuse, p. 135,32 et saepius 25 Ps. 
103,32 

12 ύμών ex ημών corr. m. pr. 
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καθ' ημάς δέ έφορά, δτι καί την λοιπή ν σύμπασα ν, καί τ ώ πολυπτερύγω 
Tris νοερας ύψιττετείας διαφοιτα πανταχού- και έκεϊ μεν παύει, όπόσα 
κακά εξεγείρει καί άναρριπίζει πόλεμος, ένταΰθα δέ προμη9εΐται, μή τί 
γε άρα τα της άδικίας νεόττια πτεροφυήσαντα τελεσφορήσωσι τ ό πτε-

30 ρόν καί εις Άρπυίας έπαυξηθέντα καταναιδεύσωνται ούκέτι Φινέως τού 
θρυλουμένου, ή εϊ τις άλλος κατ' εκείνον άθλιος άνθρωπος, άλλα 
πλήθους δλου, μυριοπληθους όχλου, του τάς τοιαύτας Άρπυίας φρίσ-
σοντος. Διασκορπίζει μέν έθνη τά τους πολέμους θέλοντα και συχνά περί 
τοΰτο τ ό έργον τρίβεται - καί ιδού έτος τ ό πέρυσι καί τ ό συνεχώς εφεξής, 

35 όπερ ή μας άρτι περίεισι, και έναιθριάζει τοις ΰπέρ ήμών καμάτοις καί 
κατά τους σκηνήτας ώδε καί έκεΐ διατρέχει, τών βασιλείων μέν 
έκλαθόμενος, γενόμενος δέ του πονεΐν άδιάδοχα. Εγείρει δέ καί κατά τής 
άδικίας θεοκροτήτους μηχανάς, μή καί λάθη πυργωθεΐσα στερρώς καί 
άναβή προς κακόν δυσκατάλυτον καί έστι καί τούτο σοφίας άκρας βασι-

40 λικής, ώς μή δέον òv πόλεμον μέν έξαφανίζεσθαι, άδικίαν δέ άδεώς 
παρρησιάζεσθαι· ταύτόν γάρ πως άμφότερα- πόλεμος τε γάρ άδικία εις 
εΐρήνην καί τά έκ ταύτης καλά, καί au πάλιν ή άδικία πολεμεΐ τ ώ δικαίω 
και μάχην εξεγείρει άκήρυκτον ό τοίνυν τούς πολέμους παύων εϊη αν 
δίκαιος καί τά τής άδικίας συγκαταπαύειν κακά· καί ούτω μέν ó κρατύς 

45 ήμών βασιλεύς καί κατά τών τοιούτων κακιών άνδρίζεται καί πάσαν 
στάσιν έκ μέσου αίρει καί τό είρηναιον έφ' άπασι καταπράττεταΓ καί 
τοίνυν άρτι παρ ' ήμΐν ήκουσε || γογγυσμόν λαοΰ αύτοΟ καί άπέσταλκεν 
ίδεΐν, εί κατά τήν έκβοηθεΐσαν κραυγήν ή τών πραγμάτων συντελείται 
άλήθεια, ώς άν άποδιοπομπηθείη παν, εϊ τι του γογγύζειν άξιον 

50 πεπλημμέληται. Έξεβόησάν τίνες όδυνάσθαι καί τραυματίαι γενέσθαι, 
καί ò τής τοιαύτης άκεστικής έπιστημονάρχης βασιλεύς τέως μέν έξαπέ-
σταλκεν άγαθόν καί σοφόν ϊατήρα έλαίω καί ο'ίνω καί τοις άπαλύνουσι 
τήν έκ νόσου σκληρότητα μετελευσόμενον καί άκεσόμενον, ει' π ο ύ τις εις 
τραύμα πέπληκται· εΐ δ' (όπερ άπείη) καθυπέρτερον τών ίλαρυνόντων 

55 φανείη τό άλγημα, πάντως δή ό τά άδηλα καί τά κρύφια τής τού θεού 
σοφίας είδώς βασιλεύς εύπορήσει τών άκεσωδύνων αύτός τεχνικώτατα. 
Ποίος ούτω πατήρ τέκνων κήδεται, καθάπερ ήμών ό μέγιστος καί πατήρ 
βασιλεύς; άνεκλαυσάμεθα, καί ιδού έπεστράφη ήμών· προεκαλεσάμεθα 

27 ύψιπετείας: cf. Eust. opuse, p. 184 ,91 3 0 καταναιδεύσωνται: cf. Eust. opuse, 
p. 16 ,82 et saepius Apollod. bibl. 1 ,9 ,21 et mult. al. 33 Ps. 67 ,31 43 De-
mosth. 1 8 , 2 6 2 et al. 44 συγκαταπαύειν: cf. Olymp, in Aristot. meteor, p. 34 ,6 Stueve; 
Eust. ad Od. 1393 ,57 47 E x . 16,9 5 2 Le. 10 ,34 55 Ps. 50 ,8 

3 6 σκηνήταζ: ad formam cf. Eust. ad II. 7 0 , 2 9 
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εις άντίληψιν, και οΰκ άπεστράφη ημάς- ήραμεν οφθαλμούς εις τό βασί-
60 λειον ύψος, καί εσταλται ήμΐν έξ άγιου βοήθεια, όποια οΰκ αν έχοι άφεΐ-

ναι παραμεΐναι, εϊ τι κακόν πόθεν επίκειται, βοήθεια, ήν πολλαχοϋ στα-
λεΐσαν εμπρακτον ό κόσμος μαρτύρεται, ήν θεός μεν συγκροτεί, βασιλεύς 
δέ επικρίνει και εις κοινόν αγαθόν επιλέγεται. 

Τόν σεβαστόν ó λόγος ύπογράφει, τόν κορυφαΐον της εν ήμΐν ταύτης 
65 συντάξεως, τόν συνοχέα της άρτι συνάξεως, τόν ύποφήτην της έκ βασι-

λέως ύπέρ ημών έν θεώ συνάρσεως, όν βέλος ε'ίποιμι αν της βασιλικής 
χειρός έκπεμπόμενον, άλλοτε μεν κατά πολεμίων, ους προς σώμα νοεί τις 
όπλοφορούντας, νύν δέ καί άλλως πνευματικώτερον βουλής μεγάλης καί 
ούτος άγγελος, προσθήσω δ' ότι καί σύμβουλος άγαθός, άλληλουχών 

70 δέ τά τής ιεράς γραφής άναθαρρήσω ειπείν, ότι καί ισχυρός· καί τούτο 
έφ' έκάτερα, κατά τε τήν ένδον καί ούχ' όρωμένην ΐσχύν και κατά τήν 
λοιπήν, όση καί τόν άνδρεΐον καθυπογράφει καί τόν ρωμαλέον ορίζεται. 
Τούτων θατέρας μέν καί αύτός πεπείραμαι πολλάκις τού σεβαστού εύ-
ροούντος τοις λόγοις άκροασάμενος καί φιλοσοφούντος έπ' άμφω, τά τε 

75 άκράτως θεία καί όσα περί ή μας. Τής δέ λοιπής δυνάμεως αί άκοαί γέ-
μουσι καί ή τών άκουσμάτωυ θήκη, τής ψυχής δηλαδή όσον προς κρίσιν 
και μνήμην διωκονόμηται. Έπεμερίσαντο τήν τούτου διάπειραν αί ήπει-
ροι, τά τής οικουμένης μέγιστα τμήματα· ή 'Ασία μέν καί έξ ετι παναπά-
λου νεανίσκου, ότε πρώτος ΐουλος έπιπρέπων έκαλλιγράφει τό πρόσ-

80 ωπον, όπηνίκα στραταρχών καί εις μέγαν προβεβλημένος τών 
'Ρωμαϊκών στρατοπέδων πολέμαρχον πολλά τοις έκ τής "Αγαρ τά δυσ-
χερή έπήγειρεν, ότε καί άπρόοπτα έκείνοις τά κακά έκδεχομένοις μέν όσα 
πάθοι τις άν έξ ούτω νεωτάτου στρατηγού καί ούδέ εις τό πάν, ώς 
αύτοί έδόκουν, στρατιώτου, άλλ' εισέτι στρατιωτικού, πεπονθόσιν δέ 

85 όσα εις παντέλειον μέν τούτον ένέγραφον, έκείνους δέ άπήγον εις δυστυ-
χίας έντέλειαν, Ευρώπη δέ άλλ' αύτή όψιαίτερον, ότε τό νεοτήσιον έκβάς 
άνθος εις άκμαϊον προέβη καί παντός άγαθού έσχε συμπλήρωμα, ότε 
καί τόν Ίστρον εις σημεΐον έαυτώ περιγράψας καί πέρας, όθεν άν τις 
άπάρξηται, διέβη έπί τά προς έσπέραν βάθη· καί τήν γήν ταύτην πά-

90 σαν περιεληλυθώς εις ευρός τε καί μήκος αυτής θαύματος τήν άπασαν 

81 TOÎS ΕΚ της "Αγαρ: i. e. Turcis. 8 8 "Ιστρον: exercitui Byzantino praefuit bello Serbico 
a. 1164 ; cf. Polemis, I .e . , p. 129. 

5 9 cf. Ps. 120 ,1 sq. 6 9 Is. 9 ,5 Ape. 5 ,2 saepius 7 8 Od. 13 ,233 8 0 Poll. 
5 , 1 0 2 

6 8 in marg. cod. : σημειοΰ τό TOÛ λόγου σεμνόν 
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έπλησε, τά μεν οπλοις φραγνύμενος, τά δέ και όπλων εκτός, πάντως 
μέντοι εν έκατέροις άγχιστρόφω νο'ί καί συνέσει και σοφία φραττόμενος, 
προτρέχοντος μεν του βασιλικού έν τοις έθνεσι φόβου καί έξομαλίζοντος 
καί άνοίγοντος τάς όδούς, έφεπομένου δέ τούτου καί άπαραπόδιστα τρέ-

95 χοντος καί τά εκ βασιλέως έπιστελλόμενα εύθυβολώτατα έξανύοντος, 
καθά καί Μωσής θεώ καθυπουργών την έθνικήν περιήρχετο. Έπιάνθη 
τά βαθύτερα της Ευρώπης ΐδρώσι τοις τούτου όποια καί γονίμοις τισίν 
ΰετοΐς, καί κατορθωμάτων αδρούς έβλάστησαν στάχυας, έξ ών χρυσοΟν 
αύτώ θέρος εύκλείας ηύξηται· εί δέ καί εις θρόμβους αιμάτων οι ιδρώτες 

5 εκείνοι άπεσφαιροΰντο τά πολλά, καρτερίας καί ταύτα δείγμα της άγαν 
καί άγωνίας της καθ' ϋπερβολήν καί συντήξεως, οίς υπέρ της 'Ρωμαίων 
ένδελεχώς έπιέζετο. 

Τί δέ μοι θρόμβους μέν ίδρώτων λέγειν αιματηρούς, σιγαν δέ τά αί-
ματα, οίς τήν Λατινικήν αύτός έλίμνασε, πολλήν μέν αύτής καί νεκροΐς 

10 καταστρώσας, ουκ όλίγην δέ και καταβρέξας αϊμασιν, έξ ών έαυτώ 
στολήν εύδοξίας έχρωζε; Λιβύων δέ γης, άλλ' αύτής μέν έκείνης ού καθ-
ιππάσατο, ότι μηδέ έν λόγω ούτω μεγάλω τό πράγμα ετέθη τω βασι-
λεϊ, ήρκεσε δέ αύτώ άλλως ύπαγαγέσθαι καί τούτο τό φύλον εις ύποχεί-
ριον, όποιος εκείνος πολ[λαχή] πολυδύναμος, άριστόχειρ, τά εις ίσχύν 

15 μυριότροπος· οις δέ τήν τών Κιλίκων γήν ό νυν ύμνούμενος άν||δρα-
γαθώυ παρήμειψε καί τήν τών Φοινίκων έν όμοίοις περιελήλυθε καί τή 
τών Παλαιστινών ένεδήμησε μετά θαύματος, ούδέ τήν δμορον Λίβυσσαν 
γήν καί κατά τό συνεχές άγχιτέρμονα μή ού θαυμάζειν αύτόν άφήκε 
διαβάντος έκ Παλαιστίνης καί εις αύτήν τού θαύματος. Ούτω μεμέρισται 

20 ταΐς ήπείροις καί γέμει τούτου ή γή, καί βασιλέως υπηρέτης έκβέβηκεν 
άξιος πασαν γήν πληρούντος, οίς κατορθοΐ. 

Όϊστόν μέν ουν Άβάριδος ό παλαιός λόγος υμνεί' καί ού κατά τό 
τυχόν βέλος τό τοιούτον πέτεσθαι βούλεται, άλλα μεταρσιούσθαι μέν, 
ώς ούκ άν ϊδοι τις, άφίεσθαι δέ άχρι καί τερμόνων γης, οτε ποθί πέμ-

7 έττιέζετο: captus est a Normannis Brundisii a. 1156; cf. Polemis 1. c. 17 Παλαιστίνων: 
nuntius missus est ad regem Hierosolymorum a. 1177; cf. Polemis I.e. 

95 Ex. 4,18 sqq. 3 Plut. mor. 183a et al. 4 Le. 22,44 5 άττεσφαιροΟντο: cf. 
Athen. 2,42 sq.; Eust. opuse, p. 71,42 et saepius 14 άριστόχειρ: cf. Soph. Ai. 
935 15 μυριότροττος: cf. Greg. Nyss. c. Eun. 2,370,21 Jaeger et saepius 22 Hdt. 
4,36 et al. 

14 correxi: πολλαχοΰ Regel 18 αγχ ι τέρμονα cod. 25 in marg. cod.: άντί του 
άλληγορών 
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25 ττοιτο' καί τό του λόγου τταραμυθούμενος άτοπον ό άλλως αγορεύων 
καί προς ύπόστασιν αληθείας μετάγων τα τέρατα ή τοξότην υποβάλλει 
νοεΐν τον Άβαριν υπέρμετρα βάλλοντα καί ών ούκ αν τις έφίκοιτο, ή καί 
άλλως άνδρα εις νουν εϋστοχώτατον καί μέχρις άκρων γης τά εις σύνεσιν 
έξικνούμενον καί εΰεπηβόλως ταΐς ύπερορίοις των πράξεων επιβάλλοντα 

30 καί, ώς ούτως ειπείν, πανταχοΰ έπίσκοπα βάλλοντα. 
Καί ούτω μεν εκείνο τό παλαιόν, εγώ δε τά έμά παραπλέκειν τερα-

τείαις μεθέμενος έχω μεν ειπείν τ ό έμόν καί κοινόν τοΟτο 3αϋμα καί βέλος 
έκλεκτόν καί βέλος ήκονημένον τοΟ δυνατού 3εοΰ, δι' ου λαοί καταρρι-
πτοΟνται άφιεμένου πρός τε 3εοΰ πρός τε βασιλέως, οποί κατ' εύδοκίαν 

35 εκείνοι πέμψειαν, άφέμενος δέ τοιαύτα τροπολογεΐν, άν3ρωπον λέγω 
3εοΰ τε καί βασιλέως έν3έου πολλάκις καί πολλαχοΰ γης έπιπεμφ3έντα 
καί καταπραξάμενον, όσα έκείνοις ην άρεστά. Τον μεν οΰν άλλον καιρόν 
έτέρω3ι, τά νυν δέ ήμΐν αυτοΐς εστάλη σωτήριος βραβεύς δίκης, άλη3είας 
άνιχνευτής, όρ3ότητος εύρετής, κανών εΰ3ύτητος, όφ3αλμός διοράσεως, 

40 ου αί χείρες μεν ψηλαφήσουσι καί άνελίξουσι γραμματειών διφ3έρας, 
δψις δέ περιελεύσεται κατά οΐκείαν ριπήν, νοΰς δέ συντρέχων, ήδη δέ καί 
προτρέχων ώς τά πολλά (ου γάρ έστιν έμβραδϋναι, άλλ' άρχήν λαβείν 
καί πέρας εύ3ύς έξευρεΐν) διευκρινήσει τό πάν καί άπαν τ ό τραχύ λεανεΐ 
καί, ει' τί που σκολιόν, εις εΰ3ύ μεταγάγη· καί ό κατά πολεμίων μαχητής 

45 άξύμβλητος καί οίος διαρρήσσειν ανδρείως τάς εκείνων συνασπιζούσας 
φάλαγγας, όποιους ή ποίησις οίδε τους παρ' αυτή ρηξήνορας, διαλύσει 
κάνταύ3α στροφάς πραγμάτων τ ω άγχιστρόφω τής κατά νοΰν επι-
βολής καί στραγγαλιάς διαρρήξει, όσαι πρός βίαν έστρέβλωνται. Τί σου 
κάντα03α, 3ειότατε βασιλευ, 3αυμασόμε3α, ότι τηλικαύτην ε3ου πρός 

50 ή μας κραταιοτάτην άγάπησιν, ώς καί έν μέσοις κινδύνοις τοις έκ πολέμων 
προ παντός έργου 3έσ3αι ήμάς, ώς άν έξάρης άπαν σκάνδαλον τής κα3' 
ήμάς όδοΰ καί μηδέν τοΰ σοΰ λάχους τριβόλοις ύποκα3ημέναις έμπεί-
ροιτο, ή ότι τηλικοΟτον ήμΐν του δικαίου αίσυμνήτην έσταλκας άρι-
στίνδην έπιλεξάμενος; ή πάντως καί άμφοΐν ενεκα μεγάλας οίστέον σοι 

55 χάριτας καί πολυπλασιαστέον τόν τε εΰφημητήριον καί τόν έκ καρδίας 
μέσης εϋκτήριον, 3εέ σώτερ καί μάρτυς άγιε, ου καί τό πά3ος 3είου πά-
3ους άπόμαγμα καί ή μυρόβλυτος χύσις τοΰ έκεΐ3εν καλοΟ όδωδε. Γέ-

33 Ps. 119 ,4 3 6 Deut. 33 ,1 et al. 3 8 Eur. Or. 1650 39 ανιχνευτής: cf. Hier, 
vir. ill. (tr. Sophr. Pal.) 81 45 II. 6,6 46 II. 7,288 et al. 54 cf. Isocr. 4,146; 
Athen. 4 , 1 6 7 b 5 7 μυρόβλυτος: cf. Eust. opuse, p. 166 ,13 et saepius 

47 επιβολής ex -βουλής corr. m. pr. 5 4 ή cod. 
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νοιτο ήμΤν ώσττερ τούτο τό αγαθόν, ούτω καί τό λοιττόν, ö δι' ευχής 
ει'ττερ τι άλλο τιθέμεθα τάς ενδελεχείς προσάγοντες καί τους ίκετη ρίους 

60 πληθύνοντες, καί ταχύ καταπεμφθείη χαρμονής ήμΐν άγγελος άγγέλλων 
βασιλικός νίκας καί λύσιν πολέμου την εϋκταίαν ήμΐν, ώς αν καί τό καλόν 
μεν τοΰτο δια βίου ήμΐν παρείη έν θαύματι, τα δέ τής εντεύθεν χαράς 
παρευδοκιμηθεΐεν τ ώ εκείθεν χάρματι - εστί γάρ, ώσττερ καλόν καλού 
Οπερθεν, οϋτω (φθόνος δέ ουδείς) καί χαρά χαράς υπερτέλλουσα. 

65 'Αλλά τοΰτο μέν οϋτως ήμΐν έν ευχή κείσθω καί ζητείσθω προς ή 
εκβασις· συ δέ, ω πανσέβαστε κεφαλή, μή αγάπα μόνον εκείνα ποιών, 
έφ' οίς ένθέου βασιλέως έπιτέλλεις άπόστολος, άλλά κατάγγελλε ήμΐν 
καί τά έκείνου καλά, οΐς χθές καί πρώην ένέλαμψεν άγγελος ήμΐν θείος 
ήκεις εκείθεν ψώμισον ουν ή μας πεινώντας άκούειν, ώς αν άρτον τούτον, 

70 άγγέλου σοϋ δηλαδή, φαγεΐν εις κόρον μεγαλαυχοίημεν διψώμεν 
τοιαύτης άναψυχής· έντειλαι τοίνυν ταΐς σαΐς νεφέλαις, ταΐς ϋψηλαΐς μεθ-
όδοις της ρητορείας οίον έγκυμονούσαις υετόν, καί έπομβρήσουσι τό έφε-
τόν καί τά τής δίψης ήμΐν άκεσθήσεται· περιήγησαι τάς άργίας του 
ϋπνου, άς ό αυτοκράτωρ άνέτλη φυλάσσων ού φυλακάς τινας τής νυ-

75 κτός, άλλά πάννυχος τόν άμπελώνα του θεού καί τά τοΰ δρυμού θηρία 
διώκων, μή τόν καρπόν τόν θείον δηλήσωνται. Έπεί δέ ουκ ην μή τά 
τοιαύτα κατά τοΰ θείου λάχους όρέγεσθαι, άλλά προς θράσος έπήρ-
χοντο, ρητόρευσον καί όπως αΰτοΐς ό κρατυς βασιλεύς άντετάσσετο καί 
οϊαις έχρήτο ταΐς μηχαναΐς, ταΐς διά βελών, ταΐς διά ξιφών, ταΐς ύπονο-

80 μευούσαις σκάνδαλα ταΐς τρίβοις α υ τ ώ ν λογίστευσον τάς ήμέρας, άς 
διημέρευεν άσιτος· έκθου ήμΐν, ποΰ μέν γης τοΰ 'ίππου κατέβαινε καί 
πεζεύων έτριβε τους πόδας όδοιπορών ένοπλος, ποΰ δέ τους της οικο-
δομής λίθους παρεφόρει καί χάλικας διακονών τοις έπιτειχίζουσι, ποίοι 
τόποι, ό μέν τις κατέστρωτο τοις τών βαρβάρων υπ' έκείνου νεκροΐς, ό 

85 δέ φευγόντων κατεκροαίνετο, ποία γή πρός άνάπαυσιν || ΰπέκειτο τω 
βασιλεΐ τρυφερευομένη, έάν καί χόρτου τι ύπεστορεσμένον εΰρίσκοιτο· 
τά πλείω γάρ άμεσολάβητος ό χοΰς ύπέστρωτο' παράθες ήμΐν εις 
τρυφήν καί τό τής βασιλικής τροφής άσκευον καί où μόνον δίχα όψου, 
άλλ' ώς τά πολλά ουδέ άρτου γοΰν παρευποροΰν ευγενούς, άλλ' 

90 οποίους λόγος τις φησιν τους έκ μελαντηρίας νύκτα δοκοΰντας ποιεΐν καί 

7 0 cf. 3 Regn. 19 ,5 sqq. 71 cf. Is. 5 ,6 74 Le. 2 ,8 75 Is. 5 , 7 et al. Ps. 4 9 , 1 0 ; 
103 ,20 7 6 cf. II. 1 ,156 sq. 9 0 proverbium ex Eust. tantum notum esse videtur 

5 9 in marg. cod. ad passum: σημείου τ ό τοΰ σχήματος ελλιπές ήττέρ (τ ι ) cod. ; 
εΐττερ (τ ι ) in app. crit. dubt. Regel 65 ττρός: ad usum cf. L S J s. v. (D) 
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κωμωδουμένους εις άρτων σκιάς· που δή ένταΰθα ό εύφραίνων οίνος; και 
ή άναγκαία ήστόχηται ένθεσις ή τό σώμα στηρίζουσα· άγλάϊσον ήμίν 
τα της διηγήσεως προσεπιβαλών και μέχρι τίνος τό της πορφύρας άν-
θος, τό καλόν της βασιλείας όσφράδιον, παρομαρτοϋν τω αύτοκράτορι 

95 χαράς εΰοδμίαν εξέπεμπε καί πρός τε καύσωνα και τον άλλον έξ όδοιπο-
ρίας άντεΐχε κάματον, καί ούτω τόν πόνον τοις πολλοίς ϋπετέμνετο 
παραμυθουμένοις, οις έώρων τό δροσώδες τούτου της ηλικίας καί άν-
θηρόν προς πόνους δυσένδοτον παράμιξόν τι τούτοις και των κατά 
σέ" είπέ, όπως ευ πολέμων εϊδώς και μάχης πρηστήρ άποβάς έμπύριος 

5 συνδιήγες τω αυτοκράτορι, ον κα'ι αυτός άμφότερον βασιλέα τε αγαθόν 
άναβοώμαι καί κρατερόν αίχμητήν, ουκ αίδούμενος, εάν λόγον τούτον 
αναλαμβάνω παρά πολλοίς λαλούμενον, άβρυνόμενος δέ μάλλον, ότι 
πρός άλήθειαν σύμφωνα φθέγγομαι. 

Έκοινώσω τω βασιλεΐ, ευ οιδα, καί τό μήτε ύπνου γεύεσθαι, οποί 
10 παρήκε, καί τό των ίδρώτων λουτρόν, οϊ της αρετής προπιδύουσι, καί 

τό πειναλέον καί τό τής δίψης οΰ φορητόν καί δσα άλλα τόν μεν πρός 
καρτερίαν γεγυμνασμένον άνθρωπο ν οΰ πάνυ τι θλίβουσι, τόν δέ 
πρωτόπειρον καί μαλακόν καταρριπτοΰσι δυσέγερτον. Ταΰτα πάντα έκ-
θέμενος σοφίστευσον ταϋτόν δέ φάναι σόφισον ήμας καί συνέτισον δι-

15 δασκαλικώτερον καί εις μελέτην εγκωμίου στόμωσον, ει' τί που καί παρα-
κονηθήναι δυνάμεθα, ώς άν σοι καί υπέρ τούτου χάρις μεγίστη κείσεται· 
και αυτός μέν ούτω τά ήμΐν έπιθυμητά διασκεύαζε, ύμεις δέ, ώ λαός του 
θεού καί κλήρος άγιος, παρενθήκην μεγίστην καί τά παρόντα βασιλικής 
εύεργεσίας κρίναντες καί πλουτοποιοΟ χάριτος, ώς ό λόγος έξ αυτών 

20 βαλβίδων προοιμιακών υπεκρούσατο, χάρητε, σκιρτήσατε, κροτήσατε 
καί τήν έθάδα φωνήν έπάραντες έπεύξασθε κα'ι τω σεβαστώ άποστόλω 
πάν, όπερ αύτω έφετόν, καί τοις βασιλευσιν ημών τήν έν βίω όλβίω 
ζωήν πολυχρόνιον. 

93 âvSoç: i .e. filius imperatoris Alexius II. 

91 Athen. 6,246a Ps. 103,15a 92 Ps. 103,15c 93 cf. Plut. Alex. 36 et 
al. 94 cf. Nie. Chon. hist. p. 389,73 v. Dieten 5 II. 3,179 10 cf. Hes. op. 
289 19 Zenob. 2,7 et al. 20 Le. 6,23 

93 T1V05 (sine acc.) cod.: accentum restituit Regel 20 κροτήσατε e χορεύσστε corr. m. 
pr. 22 in marg. cod.: δρα τήν τταρήχησιν 
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Του α υ τ ο ύ λ ό γ ο ς ε ι s τ ο ν α υ τ ο κ ρ ά τ ο ρ α κυρ Μ α ν ο υ ή λ τ ο ν 
Κομνηνών, δ τ ε ήν έτι τ η ς ά γ ι ω τ ά τ η ς τ ω ν Μ ύ ρ ω ν εκκλησ ίας 
υ π ο ψ ή φ ι ο ς . 

5 Μέχρι μεν και ές τόδε ήμέρας, ττυρσολαμττέστατε βασιλείας ήλιε, δια 
των Ίορδάνου φωτοφόρων ναμάτων αΐ σαι μοι || ακτίνες προσέβαλλον 
και ήν μοι αυτός των σων λαμπηδόνων οίον έναύγασμα, ώς εί και δι' 
ύδατος κα3αρωτάτου 3έαν τις λαμιτράν ένοπτρίζεται· μάλλον μεν ουν 
ποταμός εκείνος ιερός εις ετερον πολύρρουν ή μας διεπόρ3μευε τοις σοίς 

10 πλή3οντα κατορ3ώμασιν, ειπείν δέ ταύτόν, εις 3εοΰ ποταμόν υδάτων 
3είων των έκεΐ3εν πληρούμενον και ό μεν εκκλησιαστικός κόλπος εκείνον 
τον Ίορδάνην φωτοφανές εις αυτόν έρευγόμενον ήγκαλίζετο και τον 
σωτήρα Ίησοΰν ήμΐν έν αύτω παρεδείκνυε τήν μνήμην άνακινών ή δέ 
τής κα3' ημάς ρητορείας διώρυξ ποταμόν τούτον διωχέτευε τηνικαΰτα, 

15 ρέοντα μεν άλλως π λ α τ ύ και δι' έτους παντός και οΰχ' άπαξ που κατά 
τον ΝεΤλον έπέτεια πελαγίζοντα, έμοί δέ προσάπαξ εις πλουν στορεννύ-
μενον, έν ω σωτήρ βασιλεύς διεδείκνυτο· και ήν τούτο κρότος τις πο-
ταμών, ειπείν ψαλμικώς, και οίς ήμεΐς διεχεόμε3α τό μέν έπί τ ω Ιορδάνη 
έόρτια, τό δέ έπί ταϊς πολυχεύμοσι των βασιλικών τροπαίων προχύ-

20 σεσι, ποταμούς κροτεΐν χειρί έπί τό αυτό έδοξάζομεν και ϊνα τοΰ Δαυϊτι-
κοΰ ρεύματος έπί πλέον άρύσωμαι, προεκαλεΐτο άβυσσος άβυσσον, πο-
ταμός έκεΐνος άβύσσου έλέους άβυσσον ταύτην κατορ3ωμάτων εις φωνήν 
ουδέν ήττον καταρράκτου βροντώσαν εις άκοήν και έξάκουστον. 

Και ταύτα μέν μοι άχρι και έσάρτι καί νόμος τις ούτος εκείτο άπαξ 
25 που 3εμιστεύων τής ήλιακής άποκαταστάσεως εις τά τών βασιλικών 

προκύπτειν κατορ3ωμάτων άδυτα, κα3ά 3εώ τούς τού παλαιτάτου νό-
μου ιερείς, ούτω βασιλεΤ καί ή μας έν3έω προσομιλήσοντας, νύν δέ ό μέν 
Ιορδάνης παραρρυί'σκεταί με, άλλος δέ ποταμός μετεκδέχεται, δς χα-

7 έναύγασμα: cf. Philo leg. alleg. 2,7 10 Ps. 64,10 17 Ps. 97,8 21 Ps. 
41,8 28 παραρρυί'σκεταί: cf. Eust. ad II. 1074,4 

2 τοΰ άγ ιωτάτου Θεσσαλονίκης κϋρ Ευσταθίου λόγος εις τον κραταιών καί άγιον βασιλέα 
κΰρ Μανουήλ, δτε κτλ. Β 6 προσέβαλον Β 7 αΰτό Regel 16 επαιτεία 
Β 19 πολυχεύμοσιν Ε 20 τοαυτό Ε 21 in marg. E ad passum: σημείου τό 
τών λέξεων προσφυές έττί ποταμών 
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ρίτων μέν 3εοϋ άναπιδύει όσα καί εξ αβύσσου πηγών, μύρου δέ δδωδε 
30 πρός τε πράγμα καί όνομα, πέπλη3ε δέ θαύμασιν οΰχ' ήττον ή νάμασιν 

των ποταμών οί πλουτοϋντες τοις ρεύμασι· καί | χρεών πάντως καί διά 
τούτου τώ ποταμώ έκείνω έμβάπτειν με, ϊνα μοι πανταχόθεν ό βασιλικός 
ούτος ποταμός ε'ίη τών τοΰ λόγου ρευμάτων οίον μισγάγκεια καί άεί 
λάχος τών βασιλικών τροπαίων γίνωμαι- καί καινόν ουδέν, έάν ζών, ήν 

35 δέ αν δίκαιος, εί καί τε3νεώς, έμπνεομένου μοι ζωογόνου πνεύματος· έπεί 
δέ μή έκεΐνο, τό γοΰν παρόν ούκ αν παυσαίμην διά βίου λαλών ή γάρ 
άν άδικοίην τάς Χάριτας, έάν αύται μέν ίλαρόν ούτω προσέβλεψαν καί 
γλυκύ μοι προσεμειδίασαν καί τών πάλαι βασιλικών εκείνων εγκαινίων 
άμοιβάς πολυτίμους έδαψιλεύσαντο, εγώ δ' έμαυτόν αποστρέψω καί είς 

40 όκνον καταβαρυν3ώ του λαλεΐν, δτε καί μάλλον έγρηγορέναι χρεών καί 
νηφάλια φ3έγγεσ3αι, αίσχυνώ δέ άν καί την φίλην 3ρέπτειραν ρητο-
ρείαν, ήτις έτι παΐδά με όντα καί ούδέ εις ί'ουλον άρτιφυή λασιούμενον 
ρήτορα βασιλικόν παρεστήσατο, ήνίκα θεός τά πρώτα έπί της βασι-
λικής ταύτης έκάθισέ σε περιωπής, καί φλέβα του ρητορεύειν τότε μέν 

45 ΰπήνοιξεν, είτα επί μακρόν συσταλεΐσαν αύθις έξέφηνεν, ούκ οίδα μέν, εϊ 
κάλλιον τοΰ πρωτοφανούς εκείνου καί άθρούστερον ρεύματος, βλύζου-
σαν δέ όμως άσχιδές καί άρρέμβαστον καί ί3υτενώς τών εκβολών έφιε-
μένην καί άπεριπλάνητα 3έουσαν· εγώ δέ ένταΰ3α καί την εύαγγελικήν 
κατάραν έμαυτώ έπικλώ καί άξιώ έμαυτόν ού μή βλέπειν την σήν βασι-

50 λείαν, ήν ταΐς άνδραγα3ίαις ούράνωσας, εΐ μή στραφείς γένωμαι ό παις 
εκείνος ό πάλαι, ό τότε σοι τήν βασιλείαν έγκαινίοις λόγων δεξιωσάμενος 
καί μενώ έν τή ευγνωμοσύνη ταύτη διά βίου παντός, εί καί, ώσπερ τότε 
τά εις ρητορείαν ψελλίζων καί ού προς άξίαν τής έορτής, ούτω καί νΰν 
τω γήρα τρομαλέα φ3εγγόμενος· ή ποίας ούκ αν κρι3είην άγνωμοσύνης 

55 τήν γλώσσαν έγκλείσας τω έξανοίξαντί μοι τό στόμα καί λαλεΐν καί 
τρέφεσ3αι; ναι γάρ, ώ βασιλέων εύεργετικώτατε, σύ με καί άπό ιλύος 
πραγμάτων εις λάμπουσαν μετήνεγκας κα3αρότητα, καί ήμειψάς μοι τον 

29 μύρου: quo passu Eust. explicit se sedem episcopalem Myrae nanctum esse; cf. Dölger, 
Regesten n. 1518. 44 περιωπής: quo passu Eust. refert se iam inde ab a. 1143 in aula 
officiis oratoris functum esse. 

42 λασιούμενον: cf. Leont. H. Nest. 4,36; Eust. opuse, p. 256,95 48 άπεριπλάνητα: 
cf. Eust. ad II. 1308,47 et saepius 49 ad vim vocis έπικλώ cf. Eust. ad II. ed. v. d. 
Valk, vol. 2, praef. p. LXXXI Me. 10,15; Le. 18,17 54 τρομαλέα: cf. Theod. 
Prodr. Amar. p. 120 Du Theil 

31 oï πλουτοΟσι Regel ρεύμασιν E 32 μή Β 34 λάλος Β ού Β 35 μοι 
om. Β 42 άρτι φυή Ε 43 βασιλής Β 49 έττικαλώ Regel; in marg. E: 
ζήτει 51 δ τε Β 55 άνοίξαντι Ε 
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τοΰ βίου ττηλόν εις πλουτοποιόν Πακτωλόν καί την άγοραίαν στωμυ-
λίαν εϊς ευγενή λαμυρίαν μετέθηκας καί γήθεν λαλοΰντά με προς μετέω-

60 ρον Οψωσας, καί τό εν έμοί χθόνιον του Έρμου πτερώσας οίον ούράνω-
σας καί γλώσσαν μογιλάλον διήρθρωσας, μάλλον μεν ουν παντελώς 
σιγώσαν έτράνωσας καί άντί ονόματος, ου μετέχειν άξιοΰται καί μικρόν 
τι γραμμάτων γευόμενος άνθρωπος, όνομα έχαρίσω μοι τό τοις κατ' έμέ 
ύττέρ άπαν κρινόμενον όνομα. 

65 Καί οϋτω μεν έμαυτόν έδικαίωσα μή άπενιαυτίζειν τάς λαλιάς, άλλα 
συχνότερον φθέγγεσθαι καί τάς βασιλικός άριστείας περικροτεΐν τό δέ 
γε παρεστώς, τί άν ειπείν έχοι ρήτωρ την γραφίδα μεν δσα καί βέλος 
φαρμάξας μελάνι καί τοις βαρβάροις έπαφιέναι || καραδοκών καί βάπτειν 
εις αίματα, ειτα δη βλέπων εκείνους ήρέμα πτήσσοντας καί où προκαλου-

70 μένους τό βάλλεσθαι; η πάντως άγάγοι αν διά θαύματος την βασιλική ν 
εΰανδρίαν, δι' ης ταύτα έγένετο, δι' ην σχάζει μεν τοις πολεμίοις μηχανή 
πάσα εις άπρακτον, ου πολλά δέ κάμνει ουδέ τό βασιλικόν έκείνοις άντι-
παλαμώμενον στράτευμα καί τό ρητορικόν δέ διά ταΰτα γραφεΐον, τό 
γε εις εκείνους ήκον, άργεΐ. 

75 "Ω βασιλικής κραταιότητος, δι' ης ήμΐν τό παρόν άγαθόν καταπέ-
πρακται· ώ παγγάληνον έαρ βασιλείας, έν ω παν αγαθόν έξήνθησε κάρ-
πιμον, τά έξ άέρων, τά έκ θαλάσσης, τά έκ γής, καί, τό όλον ειπείν, τά 
πάντοθεν καί ó μέν παμβασιλεύς Ίησοϋς κατά του παλαμναίου αιωνίου 
θανάτου τό πάμμεγα τρόπαιον έστησε, σε δέ, ώ σώτερ βασιλεϋ, θαρ-

80 ρούντως άν εϊποιμι όπλίσασθαι κατά του βροτολοιγοΰ πολέμου καί τό 
θανάσιμον τούτο κακόν κάτω βαλεΐν καί νυν τό ύπήκοον άπαν εύζωεΐ 
καί κατακροαίνει τοΰ πολέμου, ότι καί των πολεμίων, καί εΐρηναΐον 
σκιρτά· καί ή μέν φύσις άτερ όχλου καί άγει και τελεσφορεί, καί τό πάν 
αυξάνεται καί πληθύνεται, ό δέ τοΰ ζήν παρατρώγων πόλεμος οϋκ εντός 

85 όρων γής μένει, άλλ', εϊ που καί έστιν ειπείν, έξωκεανίζεται ταΐς Άρπυίαις 
δοθείς καί οϋκέτι τόν τής φύσεως ροΰν άνακόπτει παρεμπίπτων όποΐά 
τις λίθος τραχύς καί άτίνακτος, άλλά καταράσσεται, μάλλον μέν ούν έκ 
μέσου τέλεον παρασύρεται· άργεΐ τό Σκυθικόν τόξον καί ή νευρά εις κενόν 

6 4 όνομα: s p e t t a r e videtur ad t i tu lum ora tor i s ' i m p e r i a l e m ' seu al tera l ingua 'bas i l i -
c u m ' . 8 8 Σκυ9ικόυ: i . e . C u m a n o r u m . 

5 8 H d t . 5 , 1 0 1 et al. 6 0 cf . II. 2 4 , 3 4 0 sqq. et al. 6 3 Phil . 2 , 9 8 0 II. 5 , 3 1 et 
saepius 85 έξωκΕανίζεται: c f . S t rab . 1 , 2 , 1 7 et saepius; Eust . opuse , p . 6 9 , 4 0 et saepi-
us cf . O d . 1 , 2 4 1 et al. 

6 1 γ λ ώ σ σ α ν μοι Β μογγιλάλον Ε Β 6 3 έχρίσω Β 6 7 ειπείν o m . Β βέλος 
καί Β 7 0 ή Ε Β 7 4 άρκεΐ Β 7 5 τ ό τταρόν o m . Β 7 7 τ ό εξ άέρων, τ ό έκ 
3 α λ ά σ σ η ς Β 8 6 άνακότττειν Β 
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τεινομέυη κτυπεΐ καί προς μόνην άπόπειραν ρυθμιζόμενη, ποιητής αν 
90 εΐποι, χελιδόνι ϊκελον φθέγγεται· εις άγαλμα καί μόνον τοις Ίταλοΐς ό 

ίππος φριμάσσεται προς γυμνάσια φατνιζόμενος· εί δέ κατ' άλλήλοον εκεί-
νοι προς όπλα μαίνονται, όπλιζέσθωσαν, άντιπαλαμάσθωσαν, εί βού-
λοιντο, καί πιπτέτωσαν, ώς ήμϊν γε μέλον των τοιούτων ούδέν, οϊ προ 
ποδών ήδη βασιλικών τα όπλα έρριψαν και εις δουλείαν τα σώματα 

95 συγκατέρριψαν καί τάς ψυχάς έξέχεαν οί της "Αγαρ, άλλα καί τούτοις ή 
θηριωδία έτιθασσεύθη, και άντί τόξου μεν άροτρον αϋτοΐς μετά χείρας, 
καί ή γη προς αύλακα σχίζεται, άντί δέ ξίφους δρέπανον, καί τό λήϊον 
τέμνεται, άντί δέ ίππου πολεμιστηρίου ζεύξαντες βοΰν τρίβουσιν άμαξι-
τόν καί άλωνος καθιππάζονται· καί άφήκε μεν κατέχειν αυτούς ό "Αρης, 

5 τό μαινόμενον κακόν, τελούνται δέ σωφρόνως τη Δήμητρι· καί οί πάλαι 
ποτέ μέχρι καί επί θάλασσαν τήν Άσιανήν πλατυνόμενοι καί κράτος 
αύχοΰντες έχειν άγχίαλον νΰν ούχ' όπως της αιγιαλίτιδος μόνον άνήνεγ-
καν εαυτούς, άλλ' ούδέ οΐδασιν οί πολλοί, ότι μή λόγω μόνω, τήν θάλασ-
σαν, της παραλίου κατοικίας βαθεΐαν ήπειρον έκ φυγής άλλαξάμενοι τά 

10 πρώτα μέν 'Αλεξίου τοΰ πάνυ εν βασιλεΰσιν έκκυμανθέντος αύτοΐς και 
τό κακόν παρασύροντος, ειτα τού πελαγίζοντος τοις τροπαίοις 'Ιωάν-
νου, ον θέμις έν βασιλεΰσιν άκούειν τά κάλλιστα, βαρύτερον εαυτόν έπ-
εξαγαγόντος και τό κακόν εκείνο έπί μάλλον άνασκευάσαντος, τρίτου δέ 
έπ' έκείνοις τοϋ κρατίστου Μανουήλ, ος τή οικουμένη ώκεανόν κατορθω-

15 μάτων έγύρωσε, κραταιότερον έντινάξαντος εαυτόν καί άπαγαγόντος 
τέλεον, ώς μηκέτι αύτοΐς έπόψιον τήν θάλασσαν γίνεσθαι- καί κυμάτων 
οίον τούτων τριών τό μέν διέστησε της θαλάσσης τον έκ τής Ά γ α ρ 
άκριτόφυρτον συρφετόν, τό δέ εις πλέον άφώρισε, τό δέ καί ήφάντωσε 
καί άντί θαλαττίων εις ήπειρώτας κατέστησεν, ώς έργον είναι τοις καθ' 

20 ημάς θαλαττεύουσιν είδέναι όψιν Ίσμαηλίτιδα, έκείνοις δέ αύθις σπανιώ-
τατον εΤναι θεαμάτων τήν θάλασσαν, πλήν όσοι κατ' έμπορίαν που 
στέλλονται καί όσοι τάς έκ τών πεδιάδων ώνουνται νομάς τοις ζωοις 
ϋπόσπονδοι | καί πολλούς άν άρτι λόγους άναλώση πρός τρυφήν άκοής 
άνήρ Ίσμαηλίτης άρτιμαθής θαλάσσης γενόμενος. Τί δέ ούτω μέν αύτοΐς 

9 5 οϊ τ ή ; "Αγαρ: i . e . Turci . 10 'Αλεξίου: i . e . imperator Alexius I Comnenus . 11 
'Ιωάννου: i. e. imperator Ioannes II Comnenus. 17 τον — συρφετόν: i. e. Turco-
rum. 2 0 Ίσμαηλίτιδα: i . e . Turcicam. 

9 0 Od. 2 1 , 4 1 1 9 1 cf. Hid. 7 , 2 9 95 1 Regn. 1 ,15 et al. 5 II. 5 , 8 3 1 18 
άκριτόφυρτον: cf. Aeschyl. sept. 3 6 0 

9 0 ϊκελον E 93 τοιούτον Β ή Β 
καξ Β 3 δέ ora. Β 5 πάλαι τότε Β 
Β 13 κόν Β άνασκευάσαντα Β 

94 καί — συγκατέρριψαν om. Β 2 αΰλα-
7 εχειν om. Β 10 μέν om. Β αϋτοΟ 

16 τέλεον om. Β 19 άντι3αττίου Β 
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25 τό ρεύμα του θράσους άνέκοψας καί εις άνάρρουν έτρεψας, καί, δ δή 
λέγεται, άνω ποταμών, ύποθάλπει δε τούτους έΛττίς δραμειν, ô φασι, 
κατά ρουν, καί συμμΐξαι εις τό ποθούμενου; ούμενοΰν, άλλα συχνά τους 
οχετούς έμφράττεις αύτοϊς και β ι όζη και εις αύτάς της πηγάς· έκώλυε δέ 
ουδέν καί ταχύ τοΰτο γενέσθαι, εΐ μή (μακρός άφ' ότου χρόνος εκείνος) 

30 έκ βάθρων ποθέν τό κακόν εξερράγη καί έσκεδάσθη πελάγιον και την 
γήν πάσαν έπέσχεν, ήν ταΐς τοΰ ήλίου καλοϋμεν άνατολαΐς. 

Άλλα τούτο μεν έσεϊται, ότε θεός έπινεύσειεν, ό πληρών πάντα τά 
αιτήματα της καρδίας σου καί χειρί κραταιά δραξάμενος τών πηγών 
τούτου τοϋ ρεύματος, άς καί άναμοχλεύειν ήδη αττήρξω, ούκ άφήσεις 

35 ούδέ έξάλλεσθαι, τά νΰν δέ άλλως επέχεις έκείνην τήν σύρροιαν καί παλι-
νοστεΐν άναγκάζεις καί έν άφανεΐ καταχώννυσθαι διατειχίζων τούς πολε-
μίους καί τάς έφόδους διείργων στερεμνίοις έπιτειχίσμασι καί άναχαι-
τίζων ούτως αύτοΐς τό άκάθεκτον καί έστιν ΐδείν όδούς άβάτους τά 
πρώην Χριστιανοις άρτι λεωφόρους έκκειμένας || καί άναπεπταμένας εις 

40 βάσιμον, καί où μόνον άνδράσι, καί τούτοις όπλοφοροΟσιν, άλλά καί οις 
τά της πορείας εύζωνα· καί ó ένόδιος σίδηρος μόλις που καί εις παρηρτη-
μένην πεπόρισται μάχαιραν ήδη καί γυναίκες τολμώσι τάς όδούς έκείνας, 
καί αύται τών τρυφερευομένων καί τών έξ άστεος, όσας ό θείος πόθος 
άναθερμαίνων τόποις άγίοις δπου δή ποτε τής εκεί γής έπιδήμους ποιεί. 

45 Εϊ μέν ούν παλαιός τις βασιλεύς ποταμόν άναιδευσάμενον καί ύποζύγια 
κατασύραντα καί ούδέ ανδρών φεισάμενον βατόν πεποίηκε γυναιξί πυ-
κναΐς έκείναις λεπτουργήσας κατατομαΐς, άλλοι τά τής βασιλικής εκείνης 
σεμνυνέτωσαν πράξεως, ώς έγώ τοΰτο μέν όκνώ καί εις ταύτόν άγω 
ποταμόν τε ποινηλατεΐσθαι τεμνόμενον καί μαστίζεσθαι θάλασσαν, 

50 όπερ 'Ελλήσποντος πάθοι ποτέ, καλόν δέ όντως κρίνω καί βασιλικής 
μεγάλης ισχύος έπάξιον γήν μάλα μέν πολλήν, μάλα δέ έν καιριωτάτω 
κειμένην, άλλως δέ τοις προσβαίνειν έθέλουσι δυσέμβατον καί άνέκβατον, 
ού δι' έρημίαν, ούδ' δτι θηριοτρόφος ή, δτι προσβολαί πετρών αύτήν 
έξετράχυνον ή καί ύλη άμφιλαφής τούς οδοιπόρους έξέκλειεν, άλλ', δτι 

55 σκάνδαλα τρίβων είχε πάσα καί δπλοις Ίσμαηλιτικοΐς ληΐου δίκην 

3 0 εξερράγη: temporibus post cladem ad Mantzicert acceptam (1071) . 44 άγίοιξ: spec-
tat ad peregrinationes ad locos sanctos ecclesiae graecae. 55 Ίσμαηλιτικοΐς: i. e. Tur-
cicis. 

2 6 Eur. Med. 4 1 0 Plat. rep. 4 9 2 c et al. 33 Ps. 19 ,6 45 Hdt. 7 , 3 3 sqq. 

2 6 φασιν E 2 7 οϋμενουν E 2 8 έκώλυεν Β 3 0 βα$έων Β 3 1 καλοϋμεν Ε Β 
(postea in έττικαλοϋμεν rautavit m. pr. Β) 37 εττιτειχίσμασιν E 3 9 έκκειμέναζ om. 
Β 45 άνοιδησάμενον Regel 4 6 in marg. Ε: σημείου τ ό σχήμα δλ<ον) 4 7 εκεί-
νον Β κατά τ ό μαΐξ Β 5 2 έ3έλουσιν Ε 5 3 αϋ διότι Β 
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έφριττε και, ώς αν τις εΐποι, σιδηρέω τείχει διόλου πέφρακτο καί ημάς 
άπετείχιζε, βάσιμον ποιήσαι τοις διοδεύειν έθέλουσιν καί αύτοΐς, όσοι 
δειλοί προς αλκή ν καί σίδηρον είσορδν. Τό δέ καθ' ή μας έυταϋθα, που 
ποτε θήσει τις θαύματος, βασιλέων άνδρικώτατε, οϊ καί αύτοί της γης 

60 ταύτης ήδη καταθαρρούμεν, άνθρωποι σιδήρου μηδέν παραπτόμενοι 
πλήν εϊ που μαχαιρίδος τινός ένοχλούσης καλάμω καί παραποιούσης καί 
άποξεούσης εις γράμματα; πεποίθαμεν ή μήν, εάν καί θέα τις παραπέση 
αλλόκοτος, άποπέμψασθαι τό κακόν άναβοησάμενοι τό σόν και μόνον 
όνομα· ούδέν ήμΐν άπαίσιον συναντήσεται, οΰ φόβος νυκτερινός, οϋ βέλος 

65 ήμέρας πετόμενον αΐδέσονται τον κήρυκα οΐ τον κηρυττόμενον φρίσσον-
τες· εσται ήμΐν αντί κηρυκίου τό βασιλικόν όνομα· διαβησόμεθα ώς έπί 
πανήγυριν άσυλοι, άναπετάσομεν οφθαλμούς καί άρωμεν κύκλω θαυμά-
ζοντές σου τά εργα· τοπογραφήσομέν σου τάς άριστείας· περιοδεύσομεν 
τόπους, έν οίς οΐ σοι ώραΐοι πόδες έπάτησαν ύπέρ ήμών πονούντες καί 

70 ούδέ ακίνδυνα τρέχοντες· και εσται ήμΐν ή τοιαύτη γή έν σεβάσματι 
δικαιότερον ήπερ οϊ Θράκες έν Ευρώπη -/ην έκείνην εΐχον δια τιμής, ην 
έπάτησε Περσών βασιλεύς κα3' Ελλάδος έκστρατευσάμενος. Οϋτω κάν-
ταΰθα πάν τό 3λΐβον ήμών άπήλασας· ούτω φόβου παντός ήμάς άπέλυ-
σας, καί τήν άλλως 3ηροτρόφον διά τους 3ήρας τούς έξ 'Ισμαήλ άν-

75 3ρώπων έπλησας· ειπεν άν τις λύκους έκείνους πάλαι ποτέ, κα3ά τινι 
ποίμνη, τή 'Ρωμαϊκή έπεισπηδώντας κληρονομιά καί τοις τών Χρι-
στιανών αϊμασι χαίροντας, καί ούκ εις μάτην χαίνοντας, άλλ' αρπάζον-
τας καί λαφύσσοντας. Νυν δέ ού μόνον άπεσφενδόνηνται, άλλα καί οι 
μέν ούδέ εΐσίν έτι, οϊ δέ τού είναι λύκοι καί έξελάθοντο, μάλιστα μέν ουν έκ 

80 λύκων αύτούς εις άν3ρώπους μετέστησας, καί όπερ ό της Κίρκης κυκεών 
λογογραφεΐται ποιεΐν, τούτο έπ' άληθείας φόβος βασιλικός έξ άντιστρό-
φου νϋν κατεπράξατο, ούκ έξ άνθρώπων εις θήρας, άλλ' έξ έκείνων εις 
τούτους μεταβιβάσας θειότατα. καί τις μία καί αύτη ποίμνη ύπό καλώ 
ποιμένι τ ω ένθέω συνάγεται βασιλεΐ τών θηρίων ούκέτ' όντων. Ούκουν 

85 μερίδες αϊ μέν ήμΐν, αϊ δέ τοις έθνεσιν, άλλ' εστίν ήμών τά πάντα καί σύ 
διά ταύτα βασιλεύς έπι πάντας άήττητος· καί δέδεται νυν ό πόλεμος διά 
σου ού χαλκέω κεράμω, κατά τον τού παλαιού λόγου "Αρεα, έξ ου λυθείη 

74 Ισμαήλ: i. e. Turcos. 

56 Plut. Marc. 29 ( = Pind. frg. 232 Snell) 58 Eur. Med. 264 64 Ps. 90,5 72 
cf. Hdt. 7,115 75 cf. Act. Apost. 20,29 77 cf. Suda s. ν. λύκο; εχανεν et al. 80 
Od. 10,233 sqq. 83 loh. 10,11 sqq. 87 11.5,387 

58 ευοραν E 59 οϊ Β 61 in marg. E: σημείου τήν λέξιν 67 άροΟμεν Re-
gel 69 εν ή Β 73 ήμών Β 75 πάλαι ττοτε Ε 77 αϊμασιν Ε 79 καί om. 
Β 82 καί ούκ Β 
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αν εκείνος τρισκαιδεκάμηνος, άλλά δεσμώ άρρήκτω, άφύκτω, άλύτω, έφ' 
όσον αν où μόνον τοις στρατιωτικοΐς όπλοις τό της παροιμίας ένιστουρ-

90 γηθήσεται άράχνιον ύφασμα, άλλα και όνομα πολέμου, οΤμαι, άπαλιφή-
σεται. Τίνες αν ήσαν οί μεγαλόφωνοι Έλληνες την έπί Άνταλκίδου νίκην 
καί την εκείθεν είρήνην ϋψηγορούντες, ε! την καθ' ή μας έωράκεισαν, 
όπου τοιαύτα τα της νίκης, ώς πασαν γήν περιελθεΐν καί τήν είρήνην 
έχειν σύντροχον; ήδύ μέν καί θάλασσα φυγοΰσα χειμώνα καί προς έα-

95 ρινήν άπλουμένη γαλήνην καί τήν έπιπολήν άκύμαντον παραυγάζουσα, 
τό σον δέ ήμίν έαρ τούτο και ή της χειμερίου μάχης άπόλυσις καί τό της 
ειρήνης γαληναΐον ουκ εστίν ô τι μέρος ήδονής ου παρήλασεν. "Ω πο-
λέμων εκείνων, έν οίς άπαν πολέμιον εις φυγήν άμετάστρεπτον έτρεψας-
ώ καταιγίδων, ας ήμΐν εις αίθρίαν έστρεψας- ώ πολεμικών εκείνων 

5 σεισμών, οϊ τους θεμελίους τών 'Ρωμαϊκών πόλεων ήν ότε ύποσαλεύσαν-
τες άνερρήγνυον άλλα νυν ήμΐν έπ' άσφαλοϋς αϊ πόλεις || ϊδρυνται, όσαι 
μέν κατέπεσον, άναστάσαι εις όρθιον, όσαι δέ φόβου είχον του πεσεΐν, 
έρεισθεΐσαι και καταστασαι εις άσφαλές, μυρίαι δέ καί εκ καινής πυργω-
θεΐσαι, δποι καίριον προαρπάζεις γάρ κάνταΰθα τό μέλλον όμματι διο-

10 ράσεως· ούτω τοις έχθροϊς σφάλλεις τάς βάσεις- ούτω τήν γήν αύτοΐς 
μετρεϊς εις βραχύ- οϋτω στενοχωρείς έκείνοις τήν οϊκησιυ. Βώλοις μέν ουν 
σιδηραΐς τήν τών πολεμίων καταπάσαι πεδιάδα, ώς αν εϊη έκείνοις 
έμπείρεσθαι καί τάς βάσεις σφάλλεσθαι, | καί άλατι κατασπεϊραι τήν 
άρόσιμον, ώς αν άκαρπίαν ή ζείδωρος ένέγκη αυτοίς, καί βοθύνους υπορύ-

15 ξαι εις ποδάγρας 'ίππων τε καί άνδρών, καί ϋδατα φαρμάκοις δηλήσα-
σθαι ούτε γενναΐον ουδέν τι τούτων (ποΰ γάρ γενναίο ν τό ύπουλον; που 
δέ άνδρεΐον τό δόλιον;) καί ουδέ πάνυ προς άγχόνην σφίγγει τόν έπι-
βουλευόμενον (χρόνος γάρ ταύτα βραχύς άπήγαγε), φρούρια δέ 
'Ρωμαϊκά καί πόλεις οπλοφόρων άνδρών διά πάσης τής τών ύπεναντίων 

20 γής διασπεΐραι, άλλά τούτο θετέον, δποι τις βούλεται στρατηγικού 
μηχανήματος- τούτο καί καθά τριβόλους τάς έπιτειχιζομένας πόλεις κατ-
έστρωσε τοις έχθροΐς- σφάλλει γάρ έκείνοις τά εις άνετον διαβήματα, καί 
ώς οίον άλοπήγια τή τών βαρβάρων πήγνυται γή, οΐς ουκ έχουσιν 
έκεΐνοι τά συνήθη γήθεν καρπίζεσθαι, άνοίγεται δέ καί ώσπερ είς βαθύ-

25 τατον βόθυνον, δτι καί κατασπα πρός δλεθρον, φαρμάττεται δέ καί ώς 
είς δηλητήριον, δι' ών περιϊστα τόν κίνδυνον είς τό ζην καί εις βραχύ 

88 II. 13,37 90 Od. 16,35; Hes. op. 475 et al. άπαλιφήσεται: cf. Eust. opuse, 
p. 85,84 et al. 91 Xen. Hell. 5,1,25 sqq. et al. 92 ύψηγοροϋυτες: cf. Philo de Che-
rub. 29 

89 Ινιστουρ9ήσεται E 92 in marg. E: ζητεί εις Β 5 ύττονομεύσαντε; Β 9 
ÔTTOU Regel 11 τρι(3όλοι$ Β 
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μετρεΐ τον βίον αύτοΐς· τοιούτου ττεπείρανταί σου μαχητοΰ νικώντος άεί, 
εΰμηχάνου, πολυμήχανου, πολιορκητοΰ, πολιούχου, πάντα ισχύοντος 
έν τω ένδυναμούντί σε 3εώ. Άμέλει και καθαιρούνται της οφρύος καί εις 

30 δουλείαν σοι κα3υπάγονται· οΐδασι μεν ουν αύτοί τά τοιαύτα πρωτο-
μα3ώς· ο'ίδασι τάς σας άριστείας, οίς αύτοί έπα3ον οΐδασι τάς μεγα-
λουργίας· οΰκ άγνοοΰσι τά των έργων τεράστια, και ώς των πάλαι βασι-
λέων άκρωτηριαζόντων οιον αυτούς σύ μέσας αύτοΐς τάς καρδίας έπάτα-
ξας· έπειρά3ησάν σου των άηττήτων χειρών έμα3όν σε καί έν βουλαΐς 

35 3αυμαστόν ύπέρ υιούς άν3ρώπων και έν πολέμοις κραταιόν καί 
άπρόσμαχον, πρηστήριον τάς φρένας, κεραυνοβόλον τάς χείρας, όξύν 
βουλεύσασ3αι, ταχύν ίππάσασ3αι, δπλα δέ άρασ3αι οίον ούδείς 
ύποστήσεται- καί ήν τούτο τάξις άριστη καί άκολου3ία φύσεως· δν γάρ 
αύτοί άριστέα εϊδον έν προοιμίοις άνδρός, δτε μήπω μηδέ χάρις χλόης 

40 φυσικής άνατέλλουσα ήν3ει καί τον του προσώπου λειμώνα περιέτρεχεν, 
οίου έμελλον τούτου πειράσασ3αι, δτε 3εός αύτόν καί εις άνδρός έν-
τέλειαν έστησεν; ή πάντως τοιούτου, οίου τήν εκείνων άπασαν σωφρονί-
σαι μεν τραύμασιν, λιμνάσαι δέ αϊμασιν, καταστρώσαι δέ τοΤς εκείνων 
πτώμασιν οΐδασι μεν ουν εκείνοι ταύτα, καί γ η δέ ή σύμπασα. 

45 'Εγώ δέ καί τά της Εύρώπης αύτοΐς άναβοήσομαι, ούχ' δτι μη καί 
ταύτα οΐδασι· πώς γάρ ήν καί λα3εϊν, έν3α ή φήμη τών τροπαίων εις 
πάσαν / ή ν περιήχηται καί, τό ύμνούμενον, ώζεν ή οικουμένη τών έν 
Εύρώπη πολεμίων νεκρών, καί τών βαρβαρικών εκείνων πτωμάτων ό 
κτύπος περιήλ3ε τούς απανταχού γης περιηχη3είς εις έξάκουστον; καί, 

50 δ δή τίνες έπί σεισμού έφαντάσαντο, ϋπονοούντες λόφων υψώματα κατ-
ενεχ3έντα της στάσεως καί κατάρξαντα τινάσσειν μέν τήν προσεχή γήν ( 

κατασαλεύειν δέ καί δσα έχόμενα, ούτω κάνταύ3α, πλήν εις άλή3ειαν, 
έπιπτε κατασειόμενον Εύρωπαϊον όφρυόεν έ3νικόν έπανάστημα, καί ό 
φόβος εις Άσίαν διέβαινε καί κατέσειε τό άλλόφυλον, καί τό του βασιλέως 

55 έπ' άμφοτέρας βλέμμα δσα καί 3εοΰ καί ταύτην κάκείνην τρέμειν έποίει. 
Ούκουν ούδέ τάς δυσμικάς άγνοοΰσιν άριστουργίας οι περί "/ήν έκείνην, 
ήν έφορα ήλιος πρωτοφαές άναπετάσας τό βλέφαρον καί ήν μέν ού προς 
ανάγκης τά τοιαύτα τοις μεμα3ηκόσι λαλεϊν, τήν δέ έμήν γλώσσαν ή τής 
βασιλικής 3ερμότης πίστεως χαλκεϊον έχοάνευσε λάλον καί σιωπάν ούκ 

28 Phil. 4,13 40 Ach. Tat. 1,19,2 49 Demetr. eloc. 283 ( = Demad. frg. 6 Baiter-
Sauppe) 52 κατασαλεύειν: cf. Greg. Nyss . v. Mos . p. 86,8 Jaeger ν. 1. 55 cf. Ps. 
103,32 56 άριστουργίας: cf. Const. Manass . chron. 6359 57 cf. II. 3,277 59 
Zenob. 6,5 et al. 

30 ττρωτοττα3ώ5 Β 40 φυλακή; Ε ττεριέτρεχε Β 42 ή ΕΒ 43 λιμνάσαι — 
πτώμασιν om. Β 49 τύττοζ Β καί ομ. Β 51 καταρράξαντα Ε τινάσσει 
Β 53 ετπτττεν Β 58 μεμα3ηκόσιν Ε οί Β 59 έχόνευσε Β 
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60 είδός, άλλά και τοις είδόσι φ3εγγόμενον καί ού δι' όχλου γινόμενον και 
τίς yàp ούκ αν διά βίου άνακυκλεΐσθαι τα τοιαύτα βούλοιτο; άναβοή-
σομαι τοίνυν τά τε άλλα των βασιλικών Ευρωπαίων άριστευμάτων, δσα 
έξ αμέτρητων άποτεμών ό καιρός καί οίον ύπαγορεύσας δώσει μοι 
άφηγήσασ3αι, ναι μην καί τά των Δαλματών, δτι της παλαιτάτης αΰ-

65 τονόμου καί αυτοί 3ρασύτητος έκλαθόμενοι τον δεσπότην έπέγνων καί 
ούκέτι ελεύθερον βλέπουσι, μάλιστα μεν ουν άρτι ελεύθερον άναπεταν-
νύουσι βλέφαρον καί τών φόβων αύτοΐς λυθέντων ιλαρού y à p δεσπότου 
βασιλέως πεπείρανται- συνδέδενται μεν εύλαβεία δούλοις ττρεττούση, άν-
ίενται δέ άλλως καί έχουσι τό έν εύαγγελίοις ευ δια τό της δουλείας 

70 αγαθόν καί ττιστόν καί άντί πρώην αχρείων δούλων εΰχρηστοΟνται ήμΐν 
καί της ευχρηστίας άντιλαμβάνουσι τό φιλάνθρωπον. 

Άναβοήσομαι προς τούτοις καί τά τών Παιάνων, έθνους τούτου μεγί-
στου καί την πάλαι φήμην και τους άρχαίους όρους ΰπερελάσαντος· άνα-
κράξομαι, ώς πάντα άν αυτούς εϊναί τις άρτι στοχάσηται μάλλον ήπερ 

75 τεχνίτας τάξεως καί πόλεμον είδότας καί όπλα μάχιμα. Ούτω καί αύτοί || 
τ ω 'Ρωμαίων βασιλεΐ άνταίρειν δπλον άπέμαθον καί οϊ πριν άβέβαιοι 
τοις βουλεύμασι καί άστατοΰντες οΰχ' ήττον ή ό παραρρέων αυτούς 
Ίστρος, δν εις άσφάλειαν προεβάλλοντο, νύν πεπήγασι καί τ ω δέει μεν 
τ ω βασιλικώ, άλλα καί εις μίαν βουλήν, εμφρονα, στάσιμον, ή δέ έστι τό 

80 μηκέτι κινδύνοις εαυτούς παραβάλλειν, άλλά τω βασιλεΐ πεσεΐν ύπό πό-
δας και τέως μέν λεΐξαι χουν εις δυσώπησιν, είτα καί άναστήναι καί τά 
της οικείας γης φαγεΐν άγαθά. Έτι τάς σιδηροκροτήτους αύτοί κορύνας 
αίρομένας έκαστος προορώνται κατά κεφαλής, δι' ών συνετρίβησαν ετι 
τά έξ έκείνων συντρίμματα τούτοις έγγέγλυπται· διό καί άποτρόπαιον 

85 αύτοΐς δπλον ή κορύνη μέχρι καί θέας, μέχρι καί αύτοΰ ονόματος' καί, 
τό τεράστιον, όπλων μέν ετέρων όψιν άνέχονται καί όρώντες αυτά έπί 
χώρας μένουσι καί ουδέν τι προς την θέαν καινότερον πάσχουσι, κο-
ρύνην δέ καί ίδόντες άποτροπιάζονταΓ καν τις 'Ρωμαϊκός άνήρ 
έπιδημήση τοις Παίοσι, ξίφος μέν φέρων προσφωνείται - καί μάχαιραν 

90 ήρτημένος άσπαστός δοκεΐ καί καταλύει ξενιζόμενος, ούκ εκπλήττει δέ 

7 2 Παιάνων: i. e. H u n g a r o r u m . 8 2 Kopùvaç: B y z a n t i n o s in pugna c o n t r a H ú n g a r o s 
c o m m i s s a clavis seu malleis bel l icis pro a r m i s f u n c t o s esse re t tulerunt et C i n n a m . hist . 6 , 7 
(p. 2 7 4 , 1 ed B o n n . ) et Nie . C h o n . hist . p. 1 5 6 , 3 1 v. D ie ten . 

6 0 Plat . Ale. I 1 0 3 a et al. 6 9 Le . 1 9 , 1 7 8 0 Ps. 7 1 , 9 

6 0 εΐδόσιν E 6 6 άρτι o m . Β 7 0 καί άντί — ήμΐν o m . Β 7 6 δ ιτλων Β 7 7 
βουλεύμασιν Ε 7 9 εύφρουα Β 81 λεΐξαι μέν Β 8 2 v o x rara 85 δττλον o m . 
Β 
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τινα ουδέ δόρυ φέρων εκείνος, άλλά ττροσβλέττεται εις όρθόν, εί δέ κο-
ρύνην προβαλεϊται, ήν σίδηρος μεν έχορήγησεν, ανδρός δέ δεξιότης εις 
τριβόλων οξύτητας έξηκάν3ωσεν, έκτρέπονται τόν κορυνηφόρον εκείνον 
οί Παίονες· καί την ξενίαν άττείτταντο και τούς τε οφθαλμούς έλόξωσαν 

95 καί τό όπλον άπέπτυσαν καί εαυτούς άπέστρεψαν μνήμην λαβόντες, 
όπως όττοΐά τίνες άκανθαι τούς οδοιπόρους θλίβουσαι τοιαύταις ραβδι-
ζόμενοι κατεστορέννυντο, δτε κατάφρακτοι όντες καί οίον έγκατωκο-
δομημένοι ταΐς πανοπλίαις καί, ώς ειπείν, άνδρες σιδήρεοι, δπλοις μέν 
ήσαν άβλητοί τε καί άτρωτοι, ράβδοις δέ έκείναις 3ραυόμενοι έπιπτον 

5 καί εις συντριβήν | οστράκου δίκην έξελεπτύνοντο, ήνίκα τό οΰκ άγα3όν 
εκείνο ποίμνιον είπεν αν τις υπό του σοΰ κράτους, τό του Δαυίδ, σιδη-
ρέα ράβδω ποιμαίνεσθαι. 

Ταύτά τε ουν ουκ άνακινήσω βοών, έκθήσομαι δέ προς πλατεΐαν 
άφήγησιν καί όσα ή Άδριανή πομφόλυξ, ό χέρσυδρος δφις, ό τελματίτης 

10 βάτραχος, μάλιστα μέν ουν (ίνα μή έκ των δυστυχημάτων προσονομάζω 
τούς άνδρας) όσα τό πειρατικόν ε3νος τό εξ Άδριάδος, τό ύπουλον, τό 
κακόβουλον έβουλεύσατο μέν, έμεινε δέ εις άπρακτον καί ένεκυμόνησε 
μέν, οΰκ έτελεσφόρησε δέ, άλλ' εις κενόν ώδινε- καί έμηχανήσατο μέν, οΰ 
μόνον δέ εις τέλος ουκ έξεβίβασεν, άλλά καί έπικαταστραφείσας αΰτω τάς 

15 μηχανάς έθεάσατο, τάς τε άλλαχοΟ πολλαχοΰ καί όσας ό Άγκών αύτοΐς 
άντανέστρεψε, ταΰτα δή, ά καί τότε πανηγυρίσαντες έκροτήσαμεν. 

Οΰκ άν ουδέ τό τοΰ μεγάλου κήτους σιγήσωμαι, του νέου Τυφώνος, 
όπως ήθελε μέν έκ μακρού άνασαλευ3ήναι καί φλοϊσβον 3έσ3αι καί 
της κα3' ημάς γης εις κλύδωνα κατερεύξεσ3αι, οΰκ είχε δέ τούτο 

20 ποιεΐν, άλλ' ό βασιλικός φόβος όσα καί σκότος βα3ύς έπίπροσ3εν 
πίπτων της όψεως (όποιον δή τι πάσχειν καί τοις βαρυτέροις κήτεσιν 
επεισι) μένειν τόν 3ήρα έπί των οικείων ή3ών κατηνάγκαζεν. Άλλ' 
ότε που εναγχος άνασαλευθείη έκ της έσπέρας υπό όδηγω τη άσ3ε-
νεϊ 3ρασύτητι, κα3ά που καί ό θαλάσσιος 3ήρ ήγεμόνα προβάλλε-

25 ται του πλέειν ίχθύδιόν τι φαυλότατον, έπέφριξε μέν τινας φολίδας 

11 ËSvoç τό εξ Άδριάδος: i. e. Venefici. 15 Άγκών: i. e. urbs Ancona a Veneticis Germa-
nisque a. 1173 nequiquam oppugnata; cf. Schreiner, Dux von Dalmatien, p. 293. 18 
Τυφώνος: i. e. Guilelmus II, rex Normannorum, qui hoc tempore cum Frederico I de foedere 
contra Byzantium tractavit. 

3 cf. Hdt . 2 ,152 4 II. 4,540 Hesych. s. v. άβλητος 6 Ps. 2,9 9 cf. Aristot. 
hist. an. 626 a 9 20 κατερεύξεσ3αι: cf. Aristoph. vesp. 1151 24 cf. Oppian. Halieut. 
5,70; cf. et Isid. Pel. ep. 216 A Migne 

2 κατεστρώυνυντο Β εγκατοικοδομημένοι Β 8 άνήσω Β 9 ττομφόλυγξ 
Ε 14 ούκ ora. Β έξεβίβασε Β 15 άλλαχοΰ om. Ε πολλαχοΰ om. Regel 19 
γης om. Β 24 άγεννεϊ Β 
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προϊσχό μένος ναυμαχικών όπλων προβλήματα, καί τι της λοφιάς 
έξέφηνεν άνακύψας θρασύτερον, καί της κυματοτρόφου κατεχόρευσεν 
εις κενόν, καί που καί εις άλαζονείαν τινά έξεφύσησε, μικρόν δέ δσον 
ό μεν ήγεμών της όδοΟ, τό ποδηγοΟν θράσος, άπήλθεν, ό δέ της 

30 δειλίας σκότος άντεπεισήλθε καί βαθύτερου έπισκεδασθείς άνακάμψειν 
εκείνον πεποίηκεν ούτε άγρας προσαψάμενον καί ούδέ άποκαταστάντα 
τοις οίκείοις ήθεσιν εις όλόκληρον, οις ενταύθα κάκεΐ προσαρασσόμενος 
έκολούετο. Τί δή αν, ώ παρόντες, τό θηρίον εκείνο πόθοι αν ούτως έξ 
έαυτοΰ πάσχον κακώς, οίς δειλαίνεται, εϊ και τα έξ ημών προσεπιτεθή-

35 σονται; ή πάντως Αι'τνης ετέρας εγχωρίου δεήσειεν, υφ' ην τό Τυφώνιον 
τοΰτο πεσεΐται κακόν. Άλλ' εκείνο μέν, δ τι πείσεται, διαδείξει καιρός καί 
ήμΐν άφορμάς δώσει λόγου πολλού τε καί καλού, έγώ δέ προσεπιπλέξω 
τούτοις και άλλο θαύματος άξιον, τάς μακράς νήας έκείνας, άς ούπω 
παντελώς πέρυσι καί λαμπρώς έσταλμένας ό καθ' ή μας πορθμός 

40 έστολίσατο· καί αυτός μέν είς γαλήνην διακεχυμένος ΰπέστρωτο, αϊ δέ 
πυρρίχην οιον έπωρχουντο καί εις ρόθιον έλαυνόμεναι μέγα έξήχουν καί 
φόβους έκελάδουν, οΐς έν καιρώ τους πολεμίους άναχορεύσουσι· μετρήσω 
καί τό πλήθος αΰταΐς ώς άμύθητον έν ϊππαγωγοϊς, έν δρόμωσιν, || έν 
τριήρεσιν, έν άλλοις ναυπηγίας ει'δεσι· καί έσται μέν αΰτοΐς καί ταύτα έν 

45 θαύματι, ό δέ καιρός καί εις πλέον έκείνους έκπλήξει μαθόντας, ώς χθές 
μέν τάς πολεμικός νήας έκείνας τόπος τεταγμένος είς άσφάλειαν ήγκαλί-
ζετο κενάς όπλων τών τε άλλων καί όσα προς δρόμον έπιταχύνουσι, καί 
ούδέ τό ναυτικόν παραφαινούσας, ούτε τό κατεπείγον είς πλούν ούτε τό 
μάχιμον καί ούτω μέν χθές, έωθευ δέ ήμέρα έξέλαμπε, και βασιλικόν ην 

50 κέλευσμα· έχρήν γάρ· καί έπληροϋτο μέν ταΐς τριήρεσι τά κενώματα, 
έξεκενούντο δέ τά νεώρια· καί έστήκεσαν ψιλοί μέν οί ναύσταθμοι, άχα-
νεΐς δέ οί βλέποντες· ή δέ Προποντίς ούκέτι ούδέ παρέφαινέ τι τοΰ ύδα-
τος- εΐπεν άν τις άμιλλάσθαι τή μεγαλοπόλει τήν καθ' ή μας θάλασσαν 
πεπυκνωμένην, ώσπερ έκείνην τοις οικοδομή μασιν, ούτω καί αύτήν τοις 

55 μεταφορητοΐς τούτοις οίκήμασιν ην τηνικαύτα σχήμα ναυμαχίας μεγί-

53 τ η μεγαλοπόλει i. e. Constantinopolis . 55 σχήμα ναυμαχίας: ad quod spectaculum 
classis Byzantinae a. 1169 praebitum cf. H. Ahrweiler, Byzance et la mèr, Paris 1966, 
p. 265; ducentae naves tunc constructae imperioque Andronici Contostephani commissae 
sunt (cf. Nie. Chon. hist. p. 160,32 v. Dieten). 

26 ναυμαχικών: cf. Hesych. s. v. ναύμαχα v. 1.; cf. et Steph. T h G L (e Diod. Sic.) 35 
Strab. 13,4,6 et al. 35/36 proverbium ex Eust. tantum notum, ut videtur (cf. infra 
p. 284,83) 55 cf. Eust. ad II. 1125,57 

30 άνακάμψειν EB: corr. Regel 33 δν om. Β 35 ή EB 36 διδάξει Β 50 
κέλευμα Β κερώματα Β 53 τηνικαύτα τήν Β 54 εκείνη Β 
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στης, βοή σαλπίγγων, είρεσία σύντονος, έξελιγμοί δρόμων, έμβοήσεις 
ναυάρχων, λαμπηδών όπλων, καί ό έκεϊθεν τοις ναυμάχοις φραγμός· ου-
δέν ένέλειπε μάχης, εί μη ότι εχθρός άντιμέτωπος καί, άπερ εκείνοι πά-
θοιεν τραύματα· προσεπιθήσω τ ή διηγήσει ταύτη καί, ώς ούκ έκτοπος 

60 ή σύναξις αύτη οϋδέ έξ άλλοδαπής ή σύνταξις, άλλά στρατός μεν ούτος 
ιθαγενής πολλοστός έξ απείρου καί της μεγίστης των πόλεων τρόφιμος 
καί αυτήν έπιλείπων ουδέποτε, αί δέ νήες έκ της έγγυτάτω περιχώρου, 
ην εις όλον ήμερινόν ταχύ περιτροχάσει τις ήλιον. Τοιαύτα εγώ μέν εί'πω, 
οι δέ άκούοντες έκπεπλήξονται καί 3αυμάσονται οΰ μόνον τό βασιλικόν 

65 ενταύθα προμηθές, άλλά και τό πολυδύναμον, και τω αύτοσχεδίω 
τούτω βασιλικω θαυμασίω τό των μελετωμένων συνεννοήσονται μεγαλ-
ούργημα καί σκέψονται, εί τα έκ τού παρατυχόντος τοιαύτα, όποια τα 
έκ της χρονίου διασκευής. Τί δέ ούκ αν ποιήση ó χειρί ταύτη μια καταπα-
λαίειν έχων τό άνθιστάμενον, εί καί εις έκατόγχειρα σκευασθήσεται; εί 

70 δέ καί κύμα έν εϊς κατακλυσμόν τοϊς έχθροΐς έπιρρήσσεται, τί άν πάθοιεν 
οι πολυκυμίαις έκ βασιλέως πολεμικάϊς έμπεσούμενοι; ταΟτα έκεΐνοι έπι-
λογίσονται καί πάντως ούαί τω έθνει άναβοήσονται, όπερ άντικαθίστα-
σθαι βασιλεΐ τοιούτω βεβούληται, ός άμα έπένευσε, καί πεποίηκεν 
έλάλησε, καί τό έπιταχθέν τετέλεσται. Κρινοΰσι δέ αυτοί και γελοίους 

75 ανθρώπους έκείνους, οι γήν άπασαν τω βασιλικω κράτει βλέποντες ύπο-
κύπτουσαν αύτοί καταθαρροΰσι θαλάσσης καί νησιδίων κρατεΐν έπι-
βάλλονται, ώς εϊπερ μή καί τάς νήσους τό της γης όνομα ώκειώσατο, ώς 
έντεύθεν λείπεσθαι ή καί της ποθουμένης τούτους θαλάσσης άπάγεσθαι 
ή άλλά καταδύεσθαι εις βυθόν, ó καί πείσονται, ώς μηδέν όν αύτοΐς, 

80 μετόν μηδέ τής άμφικλύστου γής νησιώτιδος, ενθα γης άπάσης μόναρ-
χος, μετά γε θεόν, ó ήμέτερος βασιλεύς. 

Κείσεταί μοι μέρος ένταΰθα τής άφηγήσεως καί τό του ρηγός με-
γαλώνυμον, ός έξ Ιερουσαλήμ εις ημάς έδραμεν άκοή τε καταπεπληγμέ-
νος καί έργοις μακρόθεν τό του βασιλέως άξιοθαύμαστον έπεγνωκώς, 

85 οίς εύηργέτητο, οις συγκεκρότητο, άνήρ και άλλως μέν τοις έναντίοις 
έμπίπτων βαρύς, διά δέ τής βασιλικής χειρός καί συνάρσεως βαθυτάτους 
τάφους ύπανοίγων τ ω έθνει, όσοι του ζωηφόρου τάφου κατατολμάν 

82 ρηγόξ: i .e . Amalricus, rex Hierosolymorum, qui a. 1171 Constantinopolim visitavit; 
cf. Chalandon, Comnène 2,550. 

71 πολυκυμίαις: cf. Const. Manass . chron. 5453; 6283 72 cf. Idt. 16,17 87 Nie. 
Chon. hist. p. 576,88 v. Dieten 

58 εκείνο? ττά3οι Β 68 έκ om. Β 70 έττιρρυήσεται Regel auetore Tafel 73 ττε-
ποίησεν Β 80 μεστόν Β 83 εδραμε Β 
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ήθελον δς και επιθυμία έπιθυμήσας της θέας γενέσθαι του αΰτοκράτο-
ρος, ώς âv I εττί πλέον κρατυνθείη κατά των έχθρά φρονούντων θεώ, 

90 ούτε τό της όδοΟ τραχύ καί μάλα πολύ έλογίσατο οϋτε τό της μακράς 
θαλάσσης οΰκ έξω κινδύνου ήγαγεν επί νουν, άλλά 3έμενος εις ουδέν καί 
αμφότερα, εϊ μόνον έλ3ών της έν εύχή προσκυνήσεως γένοιτο, προτίθε-
ται όμως την δια 3αλάσσης πορείαν, ουχ' ότι καλλίων αύτη του πεζο-
πορεΐν (τίς γάρ αν της στερεμνίου βάσεως άνθέλοιτο "Αιδου πέταυρον 

95 και τοΰ ασφαλώς βαίνειν τό δια 3ανασίμου παραπετάσματος στέλλε-
σ3αι;) , άλλ' ϊνα ταχύ της φιλτάτης όψεως γένηται - καί τοίνυν των μεν 
περιδρόμων άπαλλαγείς, ους ó Ίσσικός ελίσσει κόλπος καί τό πέριξ εκεί-
νου παράλιον, έπιτεμών δέ τήν κυκλοφορίαν τ ω ί3υτενεϊ του στόλου 
άνέμοις τε πομπίμοις καί χερσίν έπισπευδούσαις ήλ3ε καί είδε καί ένε-

5 φορή3η καί αυτός του των ομιλιών νέκταρος, της έν διαλέξεσιν αμβρο-
σίας, της λοιπής βασιλικής γλυκύτητος· έπειρά3η καί τής άνδρικής 
ρωμαλεότητος, όσα γε έν ειρήνη βαθεία στρατιώτην βριαρόν έπιδείξα-
σ3αι έν ίππασίαις γυμναστικαΐς ταΐς τε άλλαις καί οσαι τους 3ήρας ρί-
πτουσι, τους όρειβάτας, τους πελώριους, οϊ μή συχνοί πίπτοντες τό παρ-

10 οικούμενον έρημώσουσι· καί 3αυμάσας έκεΐνος άπήλ3ε κήρυξ τής βασι-
λικής κραταιότητος, καί ούτω τήν ίσχύν έπολυπλασίασε καί τους περι-
κύκλω πάντας έχ3ρούς έδει|| μάτωσε μαθόντας ευμενώς έχει ν αύτω τόν 
ήμέτερον αυτοκράτορα· καί 3αυμάσονται μέν οΤδα καί ταύτα οι έξ 'Ισ-
μαήλ τήν μνήμην άνακινήσαντες (οΰδέ γάρ αΰτοί άπαθεΐς κακών τών 

15 εκείθεν γεγόνασι), θαύμα δέ μάλλον αύτοΐς έπί θαύματι εσται, ότι οΰ 
μόνον ρήξ έκεΐνος έκ νότου πεφοίτηκεν εις ήμάς, άλλά και έξ ημών έναγχος 
έτερος τοις βορείοις τών Παιόνων μέρεσιν έσταλται ουδέν έλάττονος γης 
άρχων, εί μή καί μάλλον άπείρονος, ϊνα καί βασιλείς έφ' ήμάς στέλλοιντο 
τόν έπί πάντων όψόμενοι αυτοκράτορα καί τό κράτος αΰτοΐς έπισφραγι-

20 σόμενοι, καί βασιλείς αύθις άφ' ήμών θεραπεύειν έπιταττόμενοι, ώς είναι 
τους μέν άλλους άρχηγούς άρχοντας έπί τους ΰπ' αύτοΐς, τόν δέ ήμέτε-

13 οϊ έξ Ισμαήλ: i .e. Turci. 17 Παιόνων: a. 1163 Bela-Alexius, princeps Hungarorum, 
Byzantium venit et a Manuele I heres imperii designatus est; cf. G. Ostrogorsky, Urum-
Despotes. Die Anfänge der Despoteswiirde in Byzanz, B Z 44 (1951) p. 4 4 8 - 4 6 0 . 

89 Gen. 31,30 94 Prov. 9,18 7 ρωμαλεότητος: cf. hymn. ap. Pitra AS 1,569; Eust. 
ad II. 264,34 et saepius 

90 τώ Β 92 ττροτί3εσαι Β 93 πεζοφορεΐν Β 94 βασιλέως ΕΒ πέταυρον: 
sic codd. 3 ΐ$υγενεΐ Β 4 τόν ιτλοϋν post έττισπευδούσαις Β (verisim. schol. interli-
neare in textum penetravit) 7 όσα γε Ε: όσα γε εικός Β; cf. notam priorem 15 
γεγόνασιν E 20 βασιλεΐ Ε au3iç aûSiç Β 
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ρον αυτοκράτορα βασιλέων βασιλέα καί παμβασιλέα έπ' εκείνους, ô δή 
μέγιστόν τε καί έξοχώτατον. 

'Ανέμνησα δε άν τους εξ Ισμαήλ άκροατάς καί, όσους έτερους ρήγας 
25 εκείνους ή καθ' ή μας είδε πόλις αύτη των σων προπεσόντας ποδών, εί 

μή προς άλαζονείαν τινά έμελλον αυτοί έξογκώσεσθαι- ναι γαρ οι των 
'Ιταλών άρχηγοί εκείνοι ούκ άγαθά φρονήσαντες μεγάλα φρονεΐν δεδώ-
κασι καθ' εαυτών τους έχθρούς, οϊ μέχρι μεν τήν σήν εΤχον χείρα συν-
εφαπτομένην καί φώς αύτοΐς ελπίδων άγαθών όποια στΰλον θειοτάτου 

30 πυρός αίθριάζουσαν καί ó σός φόβος τοις έχθροΤς ένεσείετο έπαιγίζων 
ώς νέφος και σκότος τής τών διωκόντων έπίπροσθεν τιθέμενος όψεως· 
ήγοντο άνδρικώς καί εις όδόν έχειραγωγουντο καί διέβαινον άσφαλώς, 
δτε δε θαρρήσαντες έαυτοΐς έμόνασαν καί ό του φωτός στύλος ουκ ήν 
καί ή νεφέλη άπήν, ούκέτι πορευόμενοι έπορεύοντο, άλλά, τό εξής τής 

35 φδής, εκλαιον καί, τό άνάπαλιν τής φδής, βαλλόμενοι πτώμασι κατ-
εστρώννυντο καί τής σής εξω σκέπης γενόμενοι αίθριοι τοις κακοΐς έξ-
έκειντο καί έχαλαζοΰντο τοις βέλεσι καί χύσεσιν αιμάτων καταρρεόμενοι 
παρεσύροντο περίοδόν τινα δυστυχή ταύτην ουκ έξ άλλοτρίων, άλλα 
προσγενή δυσπραγήσαντες, ήτις ποτέ τοις προγόνοις Ίταλοϊς συνέπε-

40 σεν, δτε τό κράτος τής 'Ρωμαίων έζώννυτο γής τό θαϋμα τών βασιλέων 
ό μέγας 'Αλέξιος. 

Άλλα τί μοι προς τό του 'Αλεξίου όνομα τάς άκοάς παραβάλλεις, ώ 
πορφύρας βλαστέ, όξεϊαν άκοήν άνιστών προς τήν βασιλικήν ταύτην 
φωνήν καί τ ω γνωρίμω χαίρων τής κλήσεως; χαίρε μέν καί τούτω τ ω 

45 τε ονόματι τ ω τε πράγματι καί εις παππωαν ομοιότητα σεαυτόν αναβί-
βαζε, τό δε παν έξεικονίζου πρός τάς τοΰ βασιλέως πατρός άρετάς· γλυ-
κύς ό μέγας έκεΐνος 'Αλέξιος καί ζήλου άξιος· χαρίτων πλήρης καί ό λοι-
πός πάππος, ό έν βασιλεϋσι περίκλυτος καί οίος ζηλοϋσθαι τοις θέλουσι 
τυποϋσθαι προς βασιλείας άκρίβειαν άλλ' ό πατήρ άκρα γλυκύτης, χά-

50 ρις αυτόχρημα - τί γοϋν σοι καί άνατρέχειν εις τα παλαιά, ενθα πρός 
μίμησιν τό νεώτατον άγαθόν αΰταρκες καί πολυσυγκρότητον, έκείνοις 
τε θάλλον τοις εκ πατέρων δσα καί κληρονομιαίοις καλοΐς, προσεπιπλου-

41 'Αλέξιος: i. e. Alexius I Comnenus. 43 βλαστέ: i. e. filius imperatoris Alexius II. 

22 Dan. 2,37 et al. 29 Ex. 13,21 sq. et al. 34 Ps. 125,6 35 Ps. I.e. Ps. 
1. c. v. 1. 37 έχαλαζοΰντο: cf. G. Goetz, Corpus glossariorum latinorum 2,35 Phot, 
bibl. cod. 278 (p. 528,21 Bekker = Theophr. frg. 174,6) 

27 δεδώκασιν E 29 στύλων Β 35 ιττώμασιν E 46 έξεικονίκου Β 48 sic 
codd. pro περικλυτόξ (cf. p. 216,80); vox rara 52 vox rara; Trpòs έττίπλουτοϋν Β 
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τοΰν δέ καί τά οίκοθεν; άλλά προς σέ μεν, ώ πορφύρας αύγασμα, ιδιάζον 
αύτίκα μάλα έσται μοι τό προσφώνημα (ούκέτι γάρ σε, τό του θεού 

55 μέγα έργον, έν παρέργω λόγου θήσομαι), εγώ δέ, όπερ έλεγον, οΰκ αν 
τοις έξ 'Ισμαήλ έκεϊνα εις άκοήν ώτίου άγάγοιμι εύλαβούμενος, μή καί 
τάς όφρύς έπ' εκείνοις μετεωρίσω αύτοΐς· άναμνήσω δέ, όπως ό παρ' 
αύτοΐς μέγα φέρων όνομα τό σουλτανικόν (δοτέον γάρ μοι την έγχώριον 
τοις άκροωμένοις φωνήν) εις ή μας καί αυτός διέβη καί εϊδεν αυτόν ή 

60 Κωνσταντίνου πρέσβυν υπέρ εαυτού καταλλαγάς έκ του της οικουμένης 
δεσπότου ποτνιώμενον καί τό καλόν αυτόν έαυτω επισπεύδοντα έκ της 
του αύτοκράτορος γαληνότητος καί ού δι' έτερου καταπραττόμενον καί 
τί γάρ έδει άνδρα νουνεχή βασιλικής γλυκύτητος άλλοτρίοις χείλεσι γεύ-
εσθαι; ταύτα εις μνήμην έκείνοις άνακινήσας έγώ καταιδέσω τους βαρβά-

65 ρους κα'ι καταβαλώ τήν όφρύν αύτοΐς, εί ούτω λαμπρούς άγεις θριάμ-
βους, ώ βασιλεϋ, κατ' αυτών καί τους ην δτε πολεμιωτάτους φόβω καί 
μόνω προάγεις έπ' άγορας καθ' εαυτών πομπεύοντας· καί ά μηδείς π ω 
μέχρι καί γενεάς ταύτης πολέμοις μεγίστοις κατεπράξατο, αυτός ραον 
ούτω κατορθοΐς καί ώς ειπείν άπονώτατα. 

70 Άλλά τί δή ποτε τούτο τό μέρος ραον λέγω καί άπονον τής τών 
πραγμάτων όλότητος έκλαθόμενος; έπόνησας τά πρώτα' έξεστρατεύσω 
συχνά· ήθλησας δι' ημάς· έτρίβησάν σου τοις οπλοις ai χείρες· 
έτραυματίσθης ύπέρ η μ ώ ν έτραυμάτισας τούς εχθρούς, όσα ούδέ εις 
άριθμόν πεσεΐν δυνατόν ειδέ σε ό τών ίδρώτων ποταμός άποδυόμενον 

75 εις αύτόν ήδύτερον ήπερ ό Κύδνος κολυμβώντα δι' αύτού τον Άλέξαν-
δ ρ ο ν έδουλώσω τους άντιπίπτοντας· παρεστήσω πάντα έχθρόν, 
πάντα πολέμιον καί διά ταύτα πάντες καί προ πείρας προσρίπτονταί 
σοι (τί γάρ άν καί μάχοιντο, ένθα μή ούκ εστίν έκείνους πεσεΐν;) καί τής || 
δεσποτείας σου γίνονται καί θριαμβεύουσιν έαυτούς. Ή τί ποτε άλλο 

80 παθόντες οι πανταχού γής διεσπαρμένοι περικλυτοί | αρχηγοί άεί στέλ-
λονται παρ' ή μας και τάς έαυτών διασποράς ενταύθα συνάγουσι, χείλος 
μεν δντες ούχ' έν ούδέ γλώσσα μία, σύμπνοια δέ νοερά ταύτόν καί φρο-
νοΰντες καί νοοΰντες άλλήλοις καί είδότες, τίνα δεσπότην μετά θεόν ένα 
καί μόνον έπιγεγράψονται, καί ούτω λαμπροΐς θριάμβοις έαυτούς διδόν-

85 τες καί τήν κατά πάντων έθνικών νίκην σοι έπιμαρτυρόμενοι; 

56 τοις έξ 'Ισμαήλ: i. e. Turcis. 57 ó — σουλτανικόν: Cilidj Arslan II a. 1162 Constanti-
nopolim visitavit pactumque cum imperatore iniit; cf. Chalandon, Comnène 2,462—467; 
Dölger, Regesten n. 1446. 

75 Arr. anab. 2,4,7 et al. 81 Gen. 11,1 

60 πρέσβιν codd. 65 καταβαλών Β 67 προάγει Β 80 sic codd. pro ττερίκλυτοι 
(cf. p. 215,48) 82 καί voOvteç καί φρονούντες Β 84 έτπγράψονται Β 85 
ISvikcöv καί 3εόν Β 
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Ούκ αν ούδέ τον Νεεμάν ενταύθα σιγήσωμαι, δς άλλοτε μεν λόγους 
μοι έχορήγει λαμπρούς άποπτος ών, οΰ προ μακρού δέ καί την θέαν μοι 
προς θάμβος έφείλκετο, άνήρ ου των πήχεων, ας ή φύσις τοις άνδράσι 
μετρεΐ, άλλ' έξηρμένος εις μέγα καί την θέαν περίβλεπτος, τα μεν προ 

90 τούτου μελετήσας άνδρίζεσθαι καί μαθών άνθίστασθαι καί άνασκιρτή-
σας εις πόλεμον, ταχύ δέ μεταδιδαχθείς τό καλόν, τά μεν φόβοις, τά δέ 
πλείω τραύμασι, καί νυν καί αύτός εις θρίαμβον συντελών καί ό πρίν 
φυγάς δούλος καί τον δεσπότην κρυπτόμενος νΰν έλοιτο αν παθεΐν άπαν 
δεινόν ή της θέας τούτου στέρεσθαι· άμέλει καί τρέχει τόν βασιλέα θεά-

95 σθαι, ώς άν καί τις έκ σκότους εις ήλιον, και προσλαμβάνεται μετά 
πραΰτητος καί εισέρχεται εις την χαράν τού κυρίου αυτού, καί ó πριν 
μηδέ την συνήθη γήν πατεΐν έν άσφαλεΐ συγχωρούμενος άρτι προσβαί-
νει τη βασιλίδι των πόλεων χαίρων, έφ' οίς της ποθουμένης βασιλικής 
δψεως γίνεται και τής αύτοΰ δουλείας ούκ άφ' εστίας ετερος, άλλ' ώς 

5 άληθώς εχέγγυος αύτός μάρτυς παρίσταται· περιέρχεται τή θέα καί ποι-
κίλματα εκείνα, όσα τάς σας άριστείας ϊνδάλλουσιν, όσα ζωγράφων χεί-
ρες εις μνήμην δαιδάλλουσι, τά τε άλλα καί τά καθ' εαυτόν, ώδε μεν 
ερεθίζοντα τό περί αύτόν έθνος είς έπανάστασιν, άλλοθι δέ όπλίτην, 
ΐππότην, έτέρωθι δέ τήν χείρα ξίφους άψασθαι πλαγιάζοντα, πολλαχού 

10 δέ καί στρατόν έξ εμφανούς τάττοντα καί λόχους καθίζοντα καί τέλος 
νικώμενον καί φυγής έμπιπλώντα τήν τε πεδιάδα καί όση άπόκροτος καί 
έπί πάσι δουλούμενον και ταύτα γεγραμμένα θεώμενος έπινεύει πασι 
καί ομολογεί τή πανηγύρει τής όψεως· εν εκείνο τού ζωγράφου μέμφεται, 
ότι μη πανταχού δούλον αυτόν έπικαλεΐ τοις των τροπαίων τμήμασι 

15 μηδέ τή τού Νεεμάν προσρήσει διόλου καί τό δούλος όνομα έπιγέγρα-
πται· ώ άνδρείας βασιλικής, δι' ης έθνος, καί τούτο μέγα, καί εθνάρχης 
εκείνος λαμπρός εις τόσον τεταπείνωται καί εις δουλείαν πεπάτακταν ώ 
πραότητος αύθις, δι' ην ούτε τά πάλαι πτώματα ύφορώνται οί βάρβα-
ροι ούτε τά τραύματα, ποσί δέ όλοις εις τόν γαληνότατον δεσπότην 

20 τρέχουσι - μάλιστα μέν ουν ώ έλέους καί ευεργεσιών, άς άντισταθμώμενοι 
τοις παθήμασι γίνονται τού καλλίονος· καί βίου κινδυνώδους προτίθεν-
ται τό άκίνδυνον εΰγνωμον και κρίνουσιν εις όρθόν κρείττον είναι δεσπό-

86 Νεεμάν: i .e. Stephanus Nemanja, Serborum princeps, a. 1172 a Manuele I in dicionem 
Byzantinorum redactus; cf. G. Ostrogorsky, Geschichte des byzant. Staates, München 
31963 (HbAW 12,1,2), p. 321. 

1 Mt. 25,21; 23 4 cf. Suda s. ν. άφ' εστίας et al. 

86 σιγήσομαι Β 89 ττρόξ Ε 4 αϋτήξ Β 6 ίνδάλλουσι Ε 14 τμήμασιν 
Ε 21 ττα3ήμασιν Ε 
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του χερσί καταψασθαι ήπερ μάστιξιν έπιτρίβεσθαι, δσω και τό της ευερ-
γεσίας καλόν των εκ πληγής δυσχερών ίλαρώτερον. 

25 Ταύτα και τα τούτοις σύμφυλα μυρία μεν τω πλή3ει, τω δέ μεγαλείω 
έξηρμένα εις μέγιστον και αυτός μεν άνακράξομαι (πώς γαρ οϋ;) ό μή 
λάλος έν τοις τοιούτοις είναι μή εΐδώς, και όσα δέ τοΰ περί έμέ λάχους 
γίνονται· ουδέ γαρ ούδ' αύτοί μή οΰ συλλαλεΐν ήμΐν άνέξονται οΰ δια 
μόνον τό εξ ημών σύνθημα, πνεύματος δέ 3είου καί μάλιστα συνυπη-

30 χοΰντος και τήν φωνήν άναβάλλοντος εις έμμέλειαν έπρεπε γαρ όντως 
ενεργείας τής εκείθεν πεπλήσ3αι ξύμπαντας καί γλώσσας διανενεμήσ3αι 
πυρ λόγου πνέουσας, ώς αν, ώσπερ τών σών κατορ3ωμάτων ή οικου-
μένη πεπλήρωται, οϋτω καί τών κηρυττόντων τα σά, καί ουδέν ήττον 
ήπερ τά τρόπαια φ3άνοι πανταχού γης καί τα τών τροπαίων διακηρυ-

35 κεύματα καί ή σύμπασα γή τής σης πληροϊτο κα3άπερ συνέσεως οϋτω 
καί τής αΐνέσεως. 

Άλλα τά μέν άμφί τούτοισιν ευ σχήσει καί ώς ό λόγος διετυπώσατο· 
έγώ δέ, ότι μεμέτρηται ό καιρός εις στενόν καί συντέτμηται, σπουδής 
έτέρας γενέσ3αι 3έλω, εί πως βραχύ τι χρόνου έπιμετρη3έν ένδαψιλευ-

40 3είη μοι καί, ότι έφέλκεταί μοι τό άκροατήριον ό Ιορδάνης εις έαυτόν καί 
οίον παρασύρων έφέλκει καί πάντες εκείνου γίνονται, μηχανώμαί τι σε-
μνόν, δι' ου έπ' ολίγον κατάσχω τον σύλλογον άντιστα3μώμαι τοίνυν 
τώ καλώ έκείνω καί βασιλικώ ϋδατι καλόν έτερον όμοιον καί τούτω δε-
ξιώσομαι τήν πανήγυριν, οί δέ άκροαταί ούτω μεγάλω καί τούτω περι-

45 τυχόντες πράγματι καί κερδαλέα συμφρονήσαντες καί || μα3όντες, ώς 
διπλασιάζεται αύτοϊς τό καλόν, άναμενούσι τέως, είτα δή καί του λοιπού 
γένωνται άγα3οΰ. 

Προβάλλομαι τοίνυν ΰμϊν, ώ πάντες άκούοντες, μύρον βασιλικόν τί-
μιον καί άξιώ τούτου μετεσχηκότας είτα δή καί τοΰ Ίορδάνου γενήσε-

50 σ3αι· ιερά καί άμφω ταύτα, πολλού τιμώμενα, είς άγιασμόν συντε-
λοΰντα, τό του Ίορδάνου τε ύδωρ καί τό μύρον τής νύν δεξιώσεως, ούδέ 
άποκλύζεται τω προτέρω τό δεύτερον, ότι μηδέ τής έπιπολής μόνης 
γίνεται, άλλα καί είς ψυχήν παραδύονται. Δοκώ δέ μοι καί πάνυ τι προσ-

40 'Ιορδάνης: cf. initium orationis. 

29 συνυπηχούντος: cf. Him. or. 64 (18),49; Greg. Nyss. nativ. (M 46,1129a) 31 Act. 
Apost. 2,3 37 Soph. Ai. 684 45 cf. vocem Homericam κερδαλεόφρων 

24 ϊλαρώτατον Ε; postea corr. m. pr. 27 όσοι Β 28 άνάξονται Β 29 δέ 
Β 39 3έλω γενέσ3αι Β 46 άναμενουσών Β 47 γένωνται ΕΒ: γεύσονται Re-
gel 48 παρόντες Β 49 τούτους Β 51 ρεΐ3ρον Β; postea corr. m. pr. 53 
παραδύονται EB: an παραδύεται scribendum? 
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ηκόντως έχειν μύρου και αυτός δεξιώσεσι και άφ' εστίας εΤναί μοι τό 
55 καλόν, ότι μοι και προ χειρών ήδη τό μέγα του μύρου άλάβαστρον και 

ευ γε ΰμΐν, σοφώτατον άκροατήριον, ότι τον μυροβλύτην ένενοήσασ3ε, 
öv θεός τοίς πένησιν εις όσμήν καταρτίσας εύωδίας έδαψιλεύσατο, τό 
πασι πο3εινόν και, κα3ά τις Ιφη, παμφίλητον όνομα, ö και αυτός ύπερ-
βαλλόντως φιλώ σεβαζόμενος μεν καί χείρας ταύτας νικητοΰ βασιλέως, 

60 φπερ έφ' άπασιν άγαδοΐς κόσμος άπας, ταύτόν δέ ειπείν, λαός νίκης 
έργον γίνεται, σεβαζόμενος δέ καί τον ταμίαν της νίκης ταύτης τω βασι-
λεΐ καί ταύτην έν έαυτω πρός τε όνομα φέροντα καί διανέμειν είς πράγμα 
δυνάμενον, öv καί είς νουν λαβών τις ήγίασται καί δια στόματος ένεγκών 
μέλιτος πέπλησται, καί μόνον έκφωνήσας νίκην μεγάλην προήγγειλεν ει 

65 Νίκων μέν τις καί Ήγησίστρατος άναφωνη3έντες, ò μεν οιωνός ετέθη 
νίκης μεγάλης, ό δέ άγα3ήν έσήμανεν ήγεμονίαν στρατού, ό δέ μέγας 
Νικόλαος εις άσύμβολον όνομα λαληθήσεται, | ούκ αν εϊποι τις. 

Δός δη μοι, 3ειότατε βασιλεϋ, ου φιάλαι άρωμάτων, αί σιαγόνες 
δηλαδή των τοΰ πνεύματος, μύροις σε δεξιώσασ3αι, τόν κορυφαΐον 

70 τήσδε της πανηγύρεως, καί τούτοις ούτε στακτοϊς ούτε όποια εξ 
'Αράβων καρφολογεΐται τοις περί ταύτα δεινοΐς, άλλα τοις σοΐς, ειπείν 
δέ ίσον, τοις έκ 3εοΰ, ϊνα έκ των σών τα σά σοι προσάγων δικαιοίμην, 
ώς τό καλόν όσιούμενος άνακινήσω σου τό όντως πιστικόν μύρον τό 
ούράνιον, τό πολυτίμητον, ου κινουμένου, εί χρή με τω μύρω τούτω 

75 συνεισαγαγεΐν τι καί της εξω μυρεψικής, είς γαΐάν τε καί ούρανόν ΐκετο 
άϋτμή· ούρανόν διά τε τό εν 3εολογία ύψος καί τό 3εόπεμπτον έκεΐ3εν, 
63εν καί πάν δώρημα τέλειον γήν δια τό εις ή μας διαπέμπεσ3αι καί περ'ι 
τα της γης διαδίδοσ3αι πέρατα- πάσα γαρ ψυχή, όση τε διακονείται 
γλώσσαις Έλληνικαΐς καί όση δέ 3εού έπιγνώμων βάρβαρος, ήσ3ετό σου 

80 της εύωδίας ταύτης, ην λειμώνες μέν γραφών προεβάλοντο, φύσις δέ 
βασιλική άκροφυής συνελέξατο καί στα3μω πνεύματος διευκρίνησεν υπό 
τώ μεγάλω οικοδεσπότη καί τών τοιούτων έπιστημονάρχη 3εω, έρ-
γαστήριον δέ νοερόν πάν3' όμοΰ άγαγόν συνεκέρασε, καί πνεύματος ξέ-

55 μύρου άλάβαστρον: v. supra ad pag. 203,29. 56 τον μυροβλύτην: i. e. S. Nicolaus. 

57 Ex. 29,18 et al. 58 fons Eust. deperditus esse videtur; ad vocem παμφίλητον cf. 
Not. Scav. 1937,473; Eust. opuse, p. 158,70; 226,45 64 Plut. Ant. 65 65 cf. Hdt . 
9,91 69 Aristoph. Pl. 529 72 1 Par. 29,14 73 Ioh. 12,3 75 II. 14,174 
77 lac. 1,17 

56 ήμΤν Β 58 ύπερβαλόντως E 62 in marg. E ad passum: σημείου την περίφρα-
σιν 64 προήνεγκεν Β 65 in marg. E ad passum: σημείου τό σχήμα 74 in 
marg. E ad passum: σημείου τό ττροσφυέξ τών λέξεων 75 èç Β 76 ούρανόν δέ 
Β 80 ττροεβάλλοντο Β δέ om. Β 81 ττατρόζ Β 
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σις εις εν κράμα συνέτηξε και προς εΰωδίαν 3είου μύρου συνέπεψε και 
85 ταύτηυ πολυειδή και άλη3ώς πολυσύν3ετον εν τε θεολογία, τω της σο-

φίας αν3ει, εν τε τη των 3είων 3εωρία, εν τε τοις ττερί φύσιν καί ή3ος, και 
όλως τοις περί γνώσιν των 3είων καί όσα κατ' άν3ρωπον, καί ταύτην 
έγγεγραμμένην είς ασφαλές τη ψυχή, καί οϊαν μή άν άπογραφήναί ποτε 
καί πα3εϊν οιον άπάλειψιν, ουδέ εϊσρυήναι μέν ταχύ, άπορρυήναι δε λα-

90 3ο0σαν αυ3ις ώς είς πί3ον Δαναίδων άντλούμενον, άλλ' έντυπω3ήναι 
τή καρδία εις πλάκα 3εόγλυφον, έκ γης μέν διηρτισμένην τη κατ' άν-
3ρωπον πλάσει της φύσεως, δακτύλω δέ 3εοΰ κατηρτισμένην εις μνήμης 
έντύπωσιν, ώς εΐναί σοι διά ταύτα την ψυχήν καί κιβωτόν 3εοκρότητον, 
ου μόνον διά τε τό μάννα, τον γλυκύν τροφέα πάσης σαρκός 3εόν, τον 

95 έμπεριπατοϋντα καί ένοικοΰντά σοι, διά τε την τό μάννα τοϋτο στέγου-
σαν στάμνον την τιμίαν, ην χρυσός άκίβδηλος συνεκρότησε, την εν σοι 
γνώσιν περί τε 3εο0 αυτού καί περί τών 3είων καί υπέρ ημάς, την 
άκίβδηλον, την στίλβουσαν, την ήλιώσαν, την κεκα3αρισμένην έπτα-
πλασίως τοις 3είοις έπταρί3μοις χαρίσμασιν, άλλα καί διά τάς 3εοτυπώ-

5 τους πλάκας, ας καί αύτάς ένδον ή ση κιβωτός έμπεριείληφε γνώσιν ού-
σας καί αύτάς τών όσα μετά 3εόν, όποια δη τινα τά περί ή μας, καί 
οίς ή τών περιγείων κλήσις άποκεκλήρωται· α καί αυτά δάκτυλος 3εο0 
τυπώσας εις άκριβές καί εύδιάρ3ρωτόν σοι έναπέ3ετο ευ μάλα διευκρι-
νοϋντι καί τάς τούτων φύσεις καί είς νουν αυτόν άλη3είας έν άπασι βά-

10 πτοντι καί την 3αυμασιότητα τών του 3εοϋ έργων ουχ' απλώς, άλλά 
κατά τον Δαυίδ σφόδρα γινώσκοντι· ό3εν αΐ πλάκες αύται, ώς μέν περί 
φύσιν ουσαι καί || μετά τήν άνωτάτην 3εολογίαν τεταγμέναι καί ύπόβα-
σιν έχουσαι καί πρός τά κάτω νεύουσαι γηίνης οίον διαφαίνονται πλά-
σεως, τω δέ γε άδιαπτώτω της γνώσεως καί τω 3είω της 3εωρίας 3εο0 

15 δακτύλω καταγράφεσ3αι 3εωρούνταί μοι. 

Ούτως εγώ τό εν σοί μάννα κατανοώ, ούτω τήν στάμνον, ούτω τό 
έμπλακον σέμνωμα, καί σε δια ταύτα είς κιβωτόν δια3ήκης 3είας τω 
λόγω σκευασάμενος τί3εμαι· καί ϊνα τό πάν περιγράψαιμι νόημα έν 

88 cf. Aeschyl. Prom. 789 et al. 89 άττάλειψιν: cf. Äthan. Alex. inc. 22; Eust. ad Od. 
1960,15 90 Lucían. Tim. 18; Zenob. 2,6 et al. 91 cf. lob 33,6 92 Ex. 31,18; 
Deut. 9,10 94 cf. Ps. 135,25 95 2 Cor. 6,16; cf. et Lev. 26,12 Ex. 16,33 3 
Ps. 11,7 4 ê-rrrapiSpoiç: cf. Const. Manass. chron. 6428; 6455 3εοτυττώτου$: cf. 
Leont. N. ap. Ioh. Dam. imag. 3 (M 94,1384b); Steph. ThGL s. v. (e Nicet. Paphl.) 8 
ε05ιάρ3ρωτον: cf. Eust. ad II. 106,12 et al. 11 Ps. 138,14 16 Ex. 31,7 et al. 

84 συνέττεμψε Β 89 άπορυήσαι Β 90 cos om. Β 91 3εόγλυφον: cf. CIG 8816, 
ubi SeóyXuTTTos 92 μνήμην Β 95 τούτο om. Β 3 ήλιώσαν ex ήλικιώσαν corr. 
m. pr. E 11 γινώσκοντα E 12 άνωτάτω Β 17 εμττλακον (vox rara derivata a 
ττλάξ ut εμττροικοξ a ττροίξ): εμττλοκον Regel 18 έν Β 
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στενώ και εις βραχύ σφίγμα κατακλείσω ταύτην την κιβωτόν, μαννοφο-
20 ρεΐ τον θεόν και όσα θειότατα εν γνώσει λαμπρά και στεγανωτάτη και 

ο'ίαν υποβάλλει νοεΐν ò χρυσός, δι' ou φύσιν θεού πολλαχου ήμΐν ένοπ-
τρίζει τα ίεροπαράδοτα λόγια· φέρει και πλάκας, την λοιπήν ενθεον 
γνώσιν άπάντων τών εγκόσμιων και περί ήμας, και ταύτην ούκ έν 
γραφή εύεξαλείπτω και έπιπολής έξανθούση, άλλά στερεά και εις βάθος 

25 ένδυομένη πολύ - ούτω σύ τά τε θεία τά τε ανθρώπινα έμπεριείληφας, τά 
μεν ώς έν χρυσού στεγανώματι, τά δέ ώς έν στερεμνίω καί μονίμω γλύμ-
ματι, ταύτόν δέ ειπείν, άμφω εις μνήμην, ης ούκ οΐδε λήθη κατακαυχή-
σασθαι. 

Ή δ η δέ και άλλως ή σή θεία κιβωτός αύτη, ό νούς, μάννα στέγει και 
30 χρυσόν καί πλάκας ού μόνον τούς περί της άνωτάτης τριάδος λόγους, 

ης τύπος ή τών άποθέτων κειμηλίων τούτων τριάς και τό τοΰ μάννα 
ούράνιον, άλλά καί τούς περί της τοΰ θεού λόγου καταβάσεως άνωθεν 
καί συγκαταβάσεως έφ' ήμάς σάρκα προσλαβομένου τήν έκ χοός, τήν 
καθ' ημάς, έξω του αμαρτίας μολυσμόν έπισύρεσθαι, ou σύμβολα ή του 

35 μάννα ύψόθεν κατάβασις καί τό άρρύπαρον τοΰ χρυσού καί τών πλακών 
τό χοόπλαστον ούς δή εκατέρους λόγους, τούς τε περί θεού τού έν 
τριάδι προσκυνουμένου τούς τε περί τού θεού λόγου, τού ενός της τριά-
δος, τού έν όστρακίνω σκεύει σαρκός ημετέρου θησαυρού, ούτω μέν πε-
ριέπεις καί φέρεις ταμιευόμενος άσφαλώς έν ψυχή, ώς ούδ' άν ούδείς ούδέ 

40 πάνυ περί τάς τιμιωτέρας τών ύλών έπτοημένος έπαγρυπνήσειε φυλακή 
θησαυρού, ούτω δέ μνημόνως έχεις καί δεήσαν προάγεις άδιαπτώτως 
έπί στόματος, ώς ούδ' άν τις οϊκεΐον άν προαγάγοι ραδίως όνομα, ούτω 
δέ ποθείς και ύπερπονεις έπιβουλευομένων, ώς ούκ άν τις ούδέ ψυχής 
ύπερπαθοίη άν της έαυτού. 

45 Καί ταύτα οΤδε μέν καί ημών έκαστος, άνακράζουσι δέ καί οΐ λίθοι, 
ους τό μέγα τής άνωτάτης σοφίας φέρει άνάκτορον, αΐ ίεραί πλάκες, αίς 
τά σά θεολογήματα έγκεινται- οϊ δή λίθοι τ ω τε διαλεύκω παμφαίνουσι, 

32 περί της — καταβάσεως: i. e. dogma a. 1166; cf. Dölger, Regesten n. 1469. 45 λί3ο\: 
i .e. inscriptio in ecclesia S. Sophiae erecta, quae textum dogmatis a. 1166 praebet; cf. C. 
Mango, The Conciliar Edict of 1166, Dumbarton Oaks Papers 17 (1963) p. 3 1 5 - 3 3 0 . 

26 στεγανώματι: cf. Et. M. 725,43; Hesych. s.v. 33 cf. Gen. 2,7 38 2 Cor. 
4,7 45 Le. 19,40 

19 κατακλύσω Β 20 λαμπρώ Β 24 άλλ' έν Β 25 οϋτωσί Β 
Β 30 άνωτάτω Β 31 ό Β 32 άνω3εν καί συγκαταβάσεως om. Β 
παρόν Β 40 επαγρυπνήσει Β 46 άνωτάτω Β 

27 είδε 
35 άρύ-
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καί τό της αληθείας έντεΰθεν διαφαίνουσι πάλλευκον, και κάλλει δέ λάμ-
πονται έρυθρώ χροιάν αίματος παραυγάζοντι, καί την τραυματείαν έν-

50 τεΰθεν καί την αϊσχύνην του άρχεκάκου πολεμήτορος ύπεμφαίνουσιν εν 
τούτοις τοις λίθοις καί το της θεολογίας καθαρόν φωσφορεΐται καί τά 
ττερί της σαρκώσεως τοΟ λόγου όρ3οτομεΐται έξ ερυθρών αιμάτων παρ-
θενικών σάρκα έαυτώ πηξαμένου ύπέραγνον, ών τό μεν λίθος στίλβων 
εις φως, τό δ' ύποφαίνει έρυθρότης άνθος αίματηρόν παραυγάζουσα, ώς 

55 άν, ώσττερ ποτέ φοινιχθέντες αϊματι δάκτυλοι σωτηρίαν ήμΐν κατεγρά-
ψαντο, ούτω και νυν δακτύλων τύπωσις θεοκίνητος ττρός ομοιότητα 
χρώματος βάπτουσα καλλιγραφήση τά σώζοντα. 

Τοιαύτην έγώ σε θεωρώ κιβωτόν, θειότατε βασιλεΰ, ήν φέρουσι μεν 
βόες ου κατ' έκείνην τήν | τυπικήν οι ττρός αί'σθησιν, άλλά θειότατοι 

60 βόες, οι τάς ψυχάς άροϋντες άπόστολοι, οις πρώτοις ό τών διεστώτων 
συνεκτικός επετέθη ζυγός· φέρουσι δέ καί ιερείς, οι τών μακαριστών πα-
τέρων έξοχοι, οίς έπαναπαύων τήν τοΰ σοΰ νοός έμβρίθειαν καί τοις 
πολεμίοις άντεπεξαγόμενος τρέπεις τους άντιμάχους ήμΐν, τ ω νέω 'Ισ-
ραήλ, τ ω άπολέκτω κλήρω θεοΰ, καί άνύεις ορθότατα τήν όδοιπορίαν 

65 της πίστεως· καί τους τοιούτους καί έγγίζειν άξιοΐς καί ύπανέχειν σε καί 
προσάπτεσθαι, άναξίω δέ οΰκ έστι προσψαΰσαί σου, καθάπερ ούδ' 
εκείνης της εν τ ύ π ω κιβωτού' αίχμαλωτισθήναι μέντοι κατ' έκείνην καί 
άπαχθήναι εις άλλοτρίους τοΰ παντός δέεις, ός γε καί συνάγεις προς 
θεόν τό τήν πίστιν άλλότριον καί άγεις τους άφισταμένους εις θεοΰ οί-

70 κειότητα καί τήν του θεού αύλήν προβάτων πληροίς, άπερ είχε μεν θεός 
ó μέγας ποιμήν, έσω δέ της έκείνου αυλής ούπω προέκυπτον. 

Άρχιερεύ θειότατε καί σοφώτατε, ήν δτε καί συ ταύτης συνεφήπτου 
τής κιβωτού, όπηνίκα πόλεμος έκροτεΐτο πνευματικής συζητήσεως· καί 
ήν ó ταττόμενος καί άντιπαραταττόμενος έτέρωθεν, καί ή κιβωτός έπεξή-

75 γετο, καί, καθάπερ ήν δσιον, συνεπελαμβάνου και αυτός καί ορθώς βεβη-
κυία συμπαρίστασο· καί κατωρθοΰτο τό πάν θεοΰ σοφίζοντος τον αύτο-

72 άρχιερεύ: i . e . Michael III Anchiali , patriarcha Constantinopoli tanus ( 1 1 7 0 - 1 1 7 8 ) . 

49 τραυματείαν: cf. Hdn. Epim. p. 183 Boissonade 64 Deut. 9 ,29 6 8 1 Regn. 
4 ,3 sqq. 6 8 Aeschyl. Prom. 1006 7 6 Ps. 118 ,98 

54 τ ά δ' Β 55 κατεγράψαντο om. Β 5 8 ήν μέν (postea del. m. pr.) φέρουσιν μεν 
E 59 εί Β 6 1 φέρουσιν Ε πατέρες εξοχον Β 6 2 vòs εϋβρί3ειαν Β 64 
τ ο υ 9εοϋ Β 6 8 άττεχ3ήναι Β 75 βεβηκυΐα Ε Β 
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κράτορα ϋπέρ t o u s εχθρούς αύτοΰ, κα3ά π ο υ ψάλλει Δαυίδ, και τ ό άντί-
μαχον έπιπτεν, δτε καί συ μεν σοφίας άβυσσος ών και αΰτό δή τοΰτο 
λόγος δια τό της επιστήμης περιόν έφ3έγγου τα του 3εού· οΰχ' ήκιστα 

80 δέ καί ό μέγιστος βασιλεύς Έρμαϊκαΐς ένέλαμττε χάρισι, μάλιστα δε, είττεΐν 
οίκειότατα, ην ώς στόμα θεού où μόνον, οίς άξιους έξήγεν εξ άναξίων, 
κατά τό γράμμα τό ιερόν, άλλά καί, οις έλάλει σοφίαν τ ω στόματι καί 
τη μελέτη της καρδίας σύνεσιν. 

Σύ δέ, ώ 3ειότατε άρχιερεύ, καί εισέτι vûv ύπανέχων ου τταύη ταύτην 
85 τήν κιβωτόν καί τοις έχθροΐς έπεξάγων αυτήν, οίς ΰπέρ αυτού τάς χείρας 

υψοΐς Ι εις 3εόν καί τοις έναντίοις άπρόσμαχον καθιστάς καί κράζειν τούς 
άλλοφύλους ποιείς· τις ημάς έκ τούτου του φοβερού καί έν3έου αύτοκρά-
τορος ρύσεται; οποίας δή τινας πάλαι καί ή κιβωτός εκείνη φωνάς τοις 
έτεροφύλοις ΰπέβαλλεν. 

90 νΩ κιβωτός αύτη 3εόν καί τά 3εϊα ένδον εις μνήμην άδιασκέδαστον 
στέγουσα - ώ κοσμοσώτειρα κιβωτός τους των όντων λόγους έμπεριειλη-
φυΐα θειότατα, ίνα τι καί της ετέρας ένταϋ3α φαντάσωμαι κιβωτού, δι' 
ης ταύτης ήμεΐς πολλάκις κλυδασμοϋ κοσμικού διασεσώσμε3α κρείττονες· 
ώ κιβωτός μνήμης άπο3έτου ταμείον άνεπιβούλευτον τί δέ ή ιερά κιβω-

95 τός αύτη τά μεν εντός ούτω καί πλακών έμβρί3ειαν στέγει των 3εο-
πλάστων καί σταμνοδοχεΐ τήν χρυσήν καί μαννοφορεϊ τό ούράνιον, τά 
δέ εκτός ούκ εχει τοις ένδον ΐσότροπα; εΐη αν τούτο καί διανοήσασ3αι 
μόνον άνδρός ούτε άλλως εις τελείαν φύσιν διοικουμένου, βεβλαμμένου δέ 
καί εις τάς άκοάς· άλη3ώς γαρ ενταύθα καί ή τού βασιλικού νοός 

5 άπο3ήκη άεί πλατυνομένη τοις καρποΐς τοΰ πνεύματος βέβρι3εν, οις 
αυτήν ό ουράνιος έμέστωσε γεωργός, καί τό ταύτης δέ προφαινόμενον 
άπαν τηλαυγές προφαίνει καί οίον τάς τε όψεις έπιστρέφειν τη χάριτι 
καί άκοάς δέ χαίρειν άναπεταννυμένας πρός τά έκεΐ3εν άκούσματα. 

Ό σ α μέν ουν ή φύσις, άριστε βασιλεΰ, άμφί σέ φιλοτίμως ήσχόληται 
10 καί όσον αύτής τό περί σέ φιλοτέχνημα, εσται μοι καλλιγραφήσαι καιρός 

ετερος· oú γ ά ρ δή που τό άπόδημον βαρβαρώσει τά κατ' έμέ, ώς πάντη 
έπιλιπεΐν τά τοΰ λόγου χρώματα, δι' ών έχοιμι άν καταγράψασθαι τό 
κάλλος των όφ3αλμών, τό της 3έας γαλήνιον, τό τοΰ προσώπου καί 
λάμπον καί ήρωϊκόν, τήν δλην εύρυ3μίαν της τού σώματος άκροπόλεως, 

78 cf. Sir. 1,3; cf. et Rom. 11,33 81 cf. Eust. opuse, p. 263,36 et saepius 81 1er. 
15,19 82 Ps. 48,4 88 1 Regn. 5,1 sqq. 90 άδιασκέδαστον: cf. E. Trapp, Lexi-
kon der byzantinischen Gräzität s. v. (e Phot. bibl. et Nie. Steth.) 91 κοσμοσώτειρα: 
cf. loh. Mon. hymn. Blas. 9; cf. et Steph. ThGL s.v. 92 cf. Gen. 6 ,14sqq. 1 v. 
supra ad p. 220,95 (sc. στάμνον) 6 loh. 15,1 14 Aristot. part. an. 670a26 

77 του; αύτοΰ Ιχ3ροΰ$ Β 93 ψυχικού Β 95 παλαιών Ε 4 καί Ιντα03α Β 7 
εττιτρέφειν Ε 9 φιλοτιμώ Β 
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15 ήν ό ύψιστος 3εός έπύργωσεν ήμΐν εις άσφάλειαν, τήν των στέρνων κα-
3άπερ εί και λέοντος ευρύτητα καί στερεμνιότητα, τήν τών χειρών ευ-
τονίαν, ας où μόνον εις Δαυϊτικούς νοώ βραχίονας τεθειμένους εις τόξον 
χαλκοϋν έκ 3εοΰ, οτε κατ' έχ3ρών τεινόμεναι θανάσιμα βάλλουσιν, άλλα 
προσεπι3εωρώ αύτάς καί ópyava ποιούσας και δακτύλοις άρμοττούσας 

20 ψαλτήρια· εύλαλοι ταύτα γλώσσαι τών ύπηκόων, οΐς αύτός μεν εις τούς 
ύπέρ ημών καμάτους καταρτίζεις τάς χείρας καί ύττό δακτύλω 3εο0 τούς 
σούς δακτύλους τεχνικώς επιμερίζεις ταΐς πράξεσι και εις άρμονίαν άγεις 
τό παν, αύτοί δέ μελωδοΟσι τά νικητήρια, τά χαριστήρια, καί ψαλτήρια 
γίνονται προς ύμνητικήν έμμέλειαν άρμοττόμενα. 

25 Τούτων μεν ούν, όπερ καί φ3άσας εΤπον, ετερός μοι προς καλλιγρα-
φίαν άναβλητέος καιρός, δι' ών αϊ όψεις έλκονται τοις εις τό βασιλικόν 
άνάστημα έντρανίζουσιν, à καί τους ένωτιζομένους έπισπώνται και άν-
αρτώσιν οίον της άκοής· άλλ' ούδ' έντα03ά μοι λαλητέον μακρά, εν3α 
τό ακροατή ριον τούς λόγους άρπάζουσι καί τούτό γε άδικοΰσι πανηγυ-

30 ρίζοντα ρήτορα, ευ μεν άλλως ποιοϋντες, ότι τω της εύμουσίας άδρώ καί 
πολυφ3όγγω τόν της ημετέρας ώδής ύπερφωνούσι λεπτότατον δόνακα, 
άδικοΰντες δέ όμως, ότι καί εις τό παντελές ημάς άποκρύπτουσιν. 

Άλλ' έγώ βιάσομαι τήν ωδήν καί άκούσματος ένός γούν προς βραχύ 
μεμνήσομαι, και άναμνήσω τόν μέγαν τούτον σύλλογον τού βασιλικού 

35 κατηχητηρίου εκείνου, δν τά πρό τούτου μέν πολυειδώς έ3αύμασα τό 
ιερόν περιλαλήσας άνάκτορον, οτε καί ό3όνην αύτόν άποστολικήν έ3εώ-
ρουν έμφορτον πάντων, όσα τρέφει ψυχάς, παντός άγα3οΰ πλή3ουσαν, 
ψυχοτρόφον, βιόδωρον, όλβιόδωρον καί μάννα δέ προσενενόουν ούρα-
νό3εν κατενεχ3έν και βρεχ3έν ού τούτω ή έκείνω τοις έ3νεσιν, άλλα τοις 

40 άπανταχού λαοΐς, οίς 3εού έγνώρισται δύναμις, οϊ της τού μάννα τούτου 
βροχής όλοι γεγόνασι, καί δραμόντες άλλος άλλο3εν έργον έ3εντο τήν 
τούτου συναγωγήν καί διαδο3ήναι τό καλόν έπρεσβεύσαντο- κάντεύ3εν 
ού μόνον ώς ε'ίς τινα στάμνον καί κιβωτόν, τήν εαυτού ψυχήν, έκαστος 

34 του — εκείνου: v. supra ad p. 221,30 sqq. 

17 Ps. 17,35; cf. et 2 Regn. 22,35 2 Ps. 151,2 20 cf. Sir. 6,5 21 cf. Ex . 
8,15 29 Athen. 4,160d 31 Eur. Or. 146 35 κατηχητηρίου: cf. Nie. Chon. hist, 
p. 210,74 v. Dieten et saepius 36 Act. Apost . 10,11; 11,5 38 cf. Ps. 77,24 40 
Ps. 76,15; cf. et 1er. 16,21 43 v. supra p. 223,94 

25 ττρόζ ύμνητικήν om. Β 27 άνάμνημα Β α δέ καί Β 30 της om. Β 41 
γεγόνασιν Ε 
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αυτό έναπέ3εντο, άλλά καί άλλως eis μνημοσύνου βίβλους ένέγραψαν, 
45 ϊνα μή μόνον Σολομών επί σοφία πρεσβεύοιτο, άλλα καί ό ημέτερος βασι-

λεύς, και οι κατά των προς αίσθησιν έχ3ρών παρ' αϋτοΰ κραταιούμενοι 
έχοιμεν δι' αύτοΰ καί κατά των άσάρκων άνδρίζεσ3αι. || 

Καί τοιαύτα μεν μοι τά τότε καί άλλα, οιμαι, προς γλαφυρότητα, ϊνα 
μή ταΰτά καί νΰν άναπολοϋντες την παρ' Ήσιόδω έπισπορίαν ώσπερ 

50 επεγκληθείημεν, νυν δε τόν κατηχητήριον εκείνον έγώ και ώς εις τρυφής 
παράδεισον τί3εμαι, εν φ τέΒειται μεν καί τό έπ' άρετήν προτρέπον 
άνδρώδες καί πρακτικόν, δι' ου εις τόν προ της άμαρτίας βίον άναδρά-
μοιμεν άν τόν Άδαμιαΐον, τόν της πρώτης πλάσεως, τέθειται δε καί, 
δσον έν ευζωία φιλοσόφου -θεωρίας ζωή άντικρυς καί μήτηρ τοις έν 3εω 

55 ζώσι, τοΰτο δή τό της Εύας σεμνόν όφις δε ούδαμοΟ καί ψίθυρος, ουδέ 
συριγμός εις όλεθρον, άλλ' εις εν ήκουσι πράξις καί 3εωρία καί δυαζόμε-
ναι κατά του άπατεώνος συμπνέουσι καί πόρρω τοΰ παραδείσου βάλ-
λουσι τόν επίβουλον· κάντεϋ3εν καί ή φλογίνη ρομφαία κατ' εκείνου μεν 
άκονάται στιλπνόν τε καί φλογερόν καί άπρόσιτον, ήμΐν δε εις εϋπρόσι-

60 τον στρέφεται τήν έν λόγοις βασιλικήν έκείνην πανδαισίαν έγώ καί 
ηλίου τράπεζαν 3εωρώ, οϋχ' οϊαν ή της ιστορίας όψαρτυσία παρα-
τί3ησιν, ήλίω μέν έπωνομασμένην, σεσαγμένην δέ βρώμασι τοις προς 
αϊσ3ησιν, άλλά τράπεζαν, ην βασιλεύς ήλιος ó ήμέτερος τοις καί τά πνευ-
ματικά σιτουμένοις προτέθεικεν εϊδομεν ήμεΐς τηνικαΟτα καί ήκούσαμεν, 

65 άπερ οί προ ήμών έν έφέσει τρέφοντες άπεληλύθασιν έβασίλευσεν ώσπερ 
ò αυτοκράτωρ έπί πάν ε3νος οϋτω καί ó κατηχητήριος εκείνος έπί πάν-
τας λόγους, οις τό τοιούτον είδος άπονενέμηται· έγώ καί ώς κόσμον αυ-
τόν έ3εώρουν βασιλικού διαδήματος, ουπερ ουκ έστι 3έσ3αι τίμημα· 
έφωσφόρουν έν αϋτώ οϊ περί της άρχιφώτου τριάδος λόγοι ώς διάλευκοι 

70 μάργαροι· έξέλαμπον ώς εις πυραύγειαν άν3ρακος τά της 3είας τοΰ λό-
γου σαρκώσεως, όν τρόπον ετερον | καί Ησαΐας άν3ρακα έ3εώρησε· 

50 τόν κατηχητήριον : incertum est, cuius tractatus Eust. hoc loco ment ionem facit. Passus 
quidam Thesauri o r thodoxae fidei a Niceta Choniata confecti (M 140,117c) suspicionem 
movet has deliberationes in disputatione de baptismate Agarenorum cuiusdam moment i 
fuisse. 66 ό κατηχητήριος ëksîvoç: v. supra ad p. 224,35. 

44 Mai. 3,16; cf. et Ex. 17,14 45 3 Regn. 10,1 sqq. 49 Hes. op. 446 52 Gen. 
3,23 et saepius 54 cf. Aristot. EN 1089b21 et al. 55 Gen. 3,20 cf. Gen. 
3,1 sqq. 56 cf. Philo leg. alleg. 1,58 57 Gen. 3,24 61 Hdt . 3,17 sq. 71 Is. 
6,6 

44 μνημοσύνουζ Β 54 καί om. Β 56 ήκουσιν Ε δυαζόμεναι Ε (postea falso in 
δοιαζόμεναι mutavit m. pr.): διαζόμεναι Β 62 βρώμασιυ E 63 toîç καί τ ά (e corr.) 
E: toTs τ ά Β 67 τ ό τοιοΰτου είδος om. Β 
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το εν βάθει των νοημάτων διαφανές ώς λυχνίτης ύττηύγαζεν, δς οίδε 
κατεπιχειρεΐν της νυκτός πυρεκβολών έκ βάθους τήν φωτοφάνειαν. Έτα-
πείνους, βασιλέων υπέρτατε, σεαυτόν, καί οϋτω τό σον ύψιστου εις ένα 

75 των πολλών κατεβίβαζες· και ην τοΟτο χρυσέα στιλβηδών ώραΐζουσα 
τό διάδημα· και γάρ τοι και ö χρυσός θέλει μέν εϊπερ τις ετέρα των τιμίων 
υλών κάτω φέρεσθαι, άναστίλβει δέ δμως εις τήν άγαν λαμπρότητα. ΤΩ 
γλυκύτης ομιλίας· ώ πλοΰτος επιχειρήσεων ώ νοημάτων βυθός τιθε-
μένων σκότος άποκρυφήν τ ω βαθυτάτω της γνώσεως· ώ ρημάτων φως 

80 διαυγάζον τό βάθος των νοουμένων τ ω ήλιώδει της φράσεως· ώ 
γλώσσα πυρίνη πνεύματος μεριζομένη μέν ποικίλως, έκάσταις δέ ψυχάϊς 
καθ' ολότητα έναρμόττουσα, ένθα καί πλέον εκείτο τό ξενίζον τοΰ πράγ-
ματος και πλείω τά τοΰ θαύματος δια τήν ϊδιοτροπίαν του κράματος· 
ού γάρ τοις περί λόγους μέν ό λόγος έκεΐνος ήν ευπρόσιτος, έξέκλειε δέ 

85 τήν ίδικωτέραν άκρόασιν, οϋδ' αυ πάλιν έφείλκετο μέν τον άπλούστερον 
άνθρωπον, ó δέ τοΰ λόγου τρόφιμος μηδέν έκεϊθεν έχων άπήρχετο ουδέ 
τό μέν τι τοΰ λόγου τούτοις εις όφελος, τό δ' έκείνοις άπεμερίζετο, άλλα 
καί τό καλόν όμοτίμως παντί τ ω λόγω ένέλαμπε καί άπας άκροώμενος 
όλου ήν τοΰ καλοΰ· έχομεν τοίνυν διά ταΰτα υπόδειγμα καί τούτο κρά-

90 ματος ιδεών δυσκατεργάστου, τεθρυλημένου τοϊς γράφουσιν, όπερ έστί 
τό συναγαγειν είς εν νοημάτων σεμνότητα και λεπτότητα καί τω τοΰ 
λόγου έξάρματι έγκαταμΐξαι τάς χάριτας· ε! γάρ καί άλλως άσύμβατα, 
ώσπερ βρυχάσθαι λεόντειον καί κελαδειν άηδόνειον οϋτω και σεμνο-
προσωπεΐν άμα τούς λόγους καί είς χάριν διαγελαν (έκεΐνο μέν γάρ 

95 ύψους, τό δ' έτέρως έχον κρίνεται), άλλ' ένταΰθα τεχνικώς τά δυσχερή 
κεράννυσθαι μέμικται. 

Τί δή περιλέλοιπας ήμΐν, ώ καί άνδρικώτατε καί σοφώτατε βασιλεϋ, 
τοις είτε ρητορικοΐς ει'τε καί τόλμη ρότερον καί ΰπέρ ή μας ειπείν ρήτορσιν, 
εί καί ένταΰθά σοι τό πρωτεΐον άπενέγκασθαι περιγίνεται ε'ίς τε νοη-

5 μάτων ούτω μέν έντεχνον, ούτω δέ άπονον εύροιαν καί είς κάλλος φρά-
σεως αύτοσχέδιον, καί άπερ ήμΐν μακρά πονουμένοις ούκουν ούδέ εισέτι 
κατορθοΰν επεισι, ταΰτα σύ ούτως άμογητί προβέβλησαι; σε δέ oú 
τοΰτο μόνον κοσμεί τό τοΰ λέγειν καλόν, άλλά σοι καί άλλο προσέθετο 
θεός ύπερεκπερισσοΰ καί ώς ειπείν έπικόσμημα· τό περίτρανον της 

73 ιτυρεκβολών: cf. Eust. opuse, p. 240,57 75 Demosth. 21,96 79 Ps. 17,12; Il 
Reg. 22,12 81 Act. Apost. 2,3 92 Eur. HF 674 9 ύπερεκπερισσοΰ: cf. Eph. 
3,20; 1 Thess. 3,10 

88 άνέλαμπε Β 90 τε$ρυλλημένου Ε: τε3ρυλλουμένου Β 7 où μόνον τοΟτο Β 9 
ΰπέρ εκ περισσού Β 
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10 φωνής, τό γλυκύ της λαλιάς, τό στρογγύλον της φράσεως, και οιον μεν 
αν τό τοΰ Όμηρικοϋ μεγάλου ρήτορος ην λιγύφωνον, ουκ έχω σαφώς 
διειπεΐν, ούδ' όπως άγορητης || ην εκείνος λιγύς, είς σέ δέ άφορων εχω 
κάκεΐνον συνεπινοείν τάχα αν τοιούτον τινα έκβάντα προς φύσεως· και 
μήν, άλλως ειπείν, τό μέν λιγΰ προς οξύτητα φωνής άνάγει τόν νούν, 

15 αύτό δέ ού πάνυ τι εύγενές έν φωναΐς, αλλά παιδιών μέν ηλικία σύμφυ-
τον καί γέρων δέ, δν εις δίσπαιδα ό μακρός χρόνος κατήνεγκε, φωνήση 
αν ποτε οξύ και αύτός· οΰκ άν δέ ουδέ γυνή τής τοιαύτης λιγύτητος 
άπολείποιτο, δι' ην καί μούσας λιγείας ό λόγος τής ποιήσεως άνεπλά-
σατο- ούκουν εύγενές έν λαλιαΐς τό λιγύ τής φωνής, άλλ' εγώ τό τρανές 

20 έν εύγενεϊ φωνήματι τίθεμαι καί διαφοράν λιγέος φημι καί τοροΟ καί τό 
μέν έν ύφέσει κρίνω, τό δ' ύπερτί3ημι καί έκεΐνο μέν ούκ άνδρώδους ούτε 
ηλικίας ήγοΰμαι ούτε φύσεως, τούτο δέ τελειότατόν τε και άνδρικόν δ 
δη καί τή σή έπιπρέπει φωνή, οίον δη βροντή πραεΐα ούρανό3εν σεμνώς 
ρήγνυται ού πρός έμβρί3ειαν ούδέ άγαν τραχύτητα, όσον δέ ροιζήσαι 

25 ήρέμα καί ΐλαρώς έπιστρέψαι τω περιτράνω τόν άκροώμενον. Τοιούτον 
ήρωϊκόν ήχον προβάλλεται σοι τά τής λαλιάς, καί τά μέν εις γλυκύτητα 
νοημάτων <καί> Μουσών έμμέλειαν προάγουσί σοι τά χείλη, ò δέ πληγείς 
άήρ εις βροντήν τορόν μέν, ού φρικτόν δέ λαλούσαν τόν ήχον έπεσχε-
δίασε, και τών άκροωμένων ό μέν άμφοτέραις οίον δραττόμενός σοι τοΰ 

30 λόγου, άκοή μέν τής διατόρου φωνής, ψυχή δέ τής ύψηλολογίας τοΰ 
νοήματος, 3είαν άν εΐποι άκούειν φωνήν καί άγγελον ύψό3εν λαλεΐν, ό 
δέ μη καί εις νούν έμβα3ύνειν έχων, άλλ' έπιπολάζων τω τής λαλιάς 
ρεύματι, βροντήν αν εί'ποι γαληναίαν έξ ύψιστων πο3έν ένωτίζεσ3αι. 
Στέντορα μέν ούν ένταύ3α προάγειν, άλλ' εγώ και πέφρικα τόν άνδρα, 

35 δς έξηκούετο βοών, όσον άλλοι πεντήκοντα· ύφορώμαι γάρ, μή ποτε καί 
πεντήκοντα λα3ών ό μΰ3ος ύποβο3ρεύση στόματα τω πολυφώνω Στεν-
τορείω τέρατι· Άλκιβιάδου δέ άλλά τί μοι μεμνήσθαι, ω γλυκύ μέν ην 
τό φ3έγμα, όποιον δέ άν καί ψελλισμός βρεφικός ύποβάληται; ήρεσκε δη 
μοι τό τοΰ 'Αλεξάνδρου τοΰ καλοΰ βασιλέως παραγαγεΐν εις συναγωγήν 

40 όμοιότητος. Άλλά και εκείνος έγλύκαινε μέν άκρόασιν, είχε δέ τινα δια-
μαρτίαν φύσεως, ενταύθα δέ υπέρ πάντας τό φ3έγμα, όσους ό παλαιός 
λόγος επί γλυκύτητι λαλιάς άπεσέμνυνεν ούτε γάρ εις ένδειαν ύποκά3η-

11 II. 1,248 et saepius 16 Clem. Alex, ström. 6,2,19 (= Theopomp. com. frg. 69 Kock) 
et al.; ad formam cf. Eust. ad Od. 1705,6 18 Od. 24,62 23 Hermog. Id. 330 sqq. 
Rabe 31 cf. loh. 12,29 34 II. 5,785 sq. 36 ύττοβο3ρεύση cf. Const. Manass. 
chron. 4563,5837 37 Plut. Ale. 1 et al. 39 Plut. Alex. 4 et al. 

12 άγορητός Β 13 καί εκείνον Β 16 δις τταΐδα Regel 17 άμποτε Β 20 
φώνημα Ε 27 καί insérait Kambylis 30 eis Β άπεσχεδίασε Β 33 in marg. 
Ε: σημείου τό σχήμα 
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ται, ώς ανάγκην είναι διττολογεΐν τό ύττηχηδέυ προς άκρόασιν, ούτε εις 
στομφασμόν πλατύνεται άνοιγόμενον, 53εν τα της φωνής σκεδάζεται εις 

45 άδιάρ3ρωτον, άλλα χρή λαλήσαι και τόν λόγον εύ3ύς περιηχη3ήναι εις 
εύμά3ειαν φ3έγματος. Τί μοι λέγειν πολλά; διάσημον έν φωναΐς τό σον 
φ3έγμα και κατά τό γεγραμμένον ή λαλιά σου ώραία καί, τό παν ειπείν, 
βασιλική καί αύτη- ούτω μέχρι καί των σμικροτάτων ò 3εός έμεγάλυνέ 
σε καί πάντα τά σα υπερύψωσε προσεπι3είς λαμπράν την έπαύξησιν. 

50 Ούκ άν, ώ παρόντες, έπαυσάμην επί τοις βασιλικοΐς μεγαλείοις καί 
εισέτι τ ω λ ό γ ω συνεξαιρόμενος, εί μή τό τοΰ Ίορδάνου ρεύμα γλυκύ 
κελαρύζον παρευδοκίμηκέ μοι τους λόγους καί ήν ανάγκη συστεΐλαι 
έπισφραγισάμενον κλεί3ροις σιγής τήν διέξοδον. où μήν άλλ' εγώ, εί καί 
του λέγειν ό Ιορδάνης παράγει με καί où μοι φίλον τοΰτο ποιεί, δμως 

55 ούκ άνήσω εις αύτόν βάπτων τούς λόγους καί τοϊς τε σεμνοτέροις των 
ονομάτων αύτόν άγορεύων, τ ω ίερωτάτω, τ ω ά γ ι ω τ ά τ ω έν ποταμοΐς· 
προσονομάζω δέ αύτόν καί ύδωρ εις σωτηρίαν άλλόμενον | καί ποταμόν, 
εί και μή παραδείσου τού προς αϊσ3ησιν έξορμώμενον, πορ3μεύοντα δ' 
συν εις παράδεισον εΐ δέ καί τ ω δντι βασιλικόν αύτός ύδωρ, ύμνηται μέν 

60 μοι ήδη τούτο καί άλλοτε, νύν δέ καί εκείνο προστί3ημι, ώς άρα έκ δύο 
ποταμών ò Ιορδάνης καί προς όνομα καί προς πράγμα κιρνάμενος 
έπρεπε τ ω 3εαν3ρώπω Εμμανουήλ ού διά συγχυτικήν άνάκρασιν 
(άπαγε), άλλα φύσεων ενωσιν. 

"Αγε δή, ώ σύλλογος ύμεΐς, δσος τε τού σεπτού βήματος καί ό λοιπός, 
65 κοινωσώμε3α καί αύτοί τό ρεύμα τού λόγου εις μίαν εύχής σύρροιαν καί 

μιμησώμε3α τούτό γε άμφότεροι τόν Ίορδάνην, ος έκ δυεΐν καί αύτός 
ποταμών τό ρεΐ3ρον καί τήν κλήσιν συμμίγνυσι, και έπευξώμε3α τοις 
βασιλεϋσι τά της ζωής λύπης άπάσης || ύπερανωκισμένα συντηρεϊσ3αι 
και πολυχρόνια. 

44 στομφασμόν: cf. Nie. Chon. hist. p. 26,78 v. Dieten; Eust. ad II. 897,2 et saepius 47 
Cant. 4,3 49 cf. Phil. 2,9 51 Diod. Sic. 17,72 58 Ioh. 4,14 61 Suda s.v. 
Ίορδάνη5; Et. M. 473,19 62 ad vim nominis 'Εμμανουήλ cf. Is. 7,14; 8,8; Mt. 1,23 

48 αύτή Β 52 κελαρύζον: in cod. E alia manu suprascriptum ήχων 55 των ονο-
μάτων ora. Β 57 προσονομάζων Β 58 δ' ούν: yoüv Β 60 τούτο ήδη E (quas 
voces transponendas esse litteris β' et α' suprascriptis indicavit m. pr.): ήδη om. Β 64 
ημείς Β 68 βασιλεΟσιν Ε 
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Τοϋ α ϋ τ ο ΰ λ ό γ ο ς ά ν α γ ν ω σ θ ε ι ς εις τόν α υ τ ο κ ρ ά τ ο ρ α κυρ 
Μανουήλ τόν Κομνηνόν. 

Μωσής εκείνος, öv μέγαν έν νόμω τω παλαίω οϊδαμεν, έώρα μεν θεόν, 
5 ώς έξόν άνδρί θεωρητικω, εποπτευόμενος αυτός εκείθεν προνοητικώς, 

και είχε μεν διά τούτο άκούειν θεόθεν καί αυτός, εϊ που μειζόνων έπέβαι-
νεν, 'ώς άρκεϊ σοι ή χάρις μου', ò δέ άλλα τό άκρως μακαριστόν έπεπόθει 
καί ούκ εμετρει τήν εφεσιν καί θεόν αυτόν έζήτει πρόσωπον πρός πρόσ-
ωπον όψεσθαι- καί ϊνα κάτω άφείς τά πορρώτερον μετεωρίσω τόν λό-

10 yov εις τό Μωσαϊκόν Οψιστον τέλος, είδε τό ποθούμενον, όπως άρα καί 
έπεμέτρει ή φύσις καί ώς χωρεΐν είχεν αυτός· ήμας δέ καί αυτούς, ο'ι 
Μωσέως ουδέν έχομεν ότι μή μόνον τό άγειν λάχος του κατά θεόν λαοΰ 
καί θέλειν αυτό άποκαθιστάν εις τήν έπηγγελμένην γήν, έξέκαυσεν όμοία 
ζέσις επιθυμίας καί Μωσαϊκόν παθόντες πάθος ιδού καί εις τέλος ίσον 

15 έξέβημεν· καί τοίνυν αυτός πάλαι ποθών τήν άρτι γλυκυτάτην θέαν ου-
κέτι 'πότε ήξω καί όφθήσομαι τω προσώπω τοΰ ένθέου βασιλέως' έμαυ-
τοϋ συχνά πυνθάνομαι ποτνιώμενος, άλλά τότε είπον 'ιδού ήκω'· καί 
εστι καί τούτο τοις βασιλικοΐς άγαθοΐς προσλογίσασθαι καί εις θαυμά-
σιόν τι και τά παρόντα έγγράψασθαι- ó yáp καί της κλίνης άπαναστή-

20 ναι όκνών (ούτω γάρ ó της κακίας γεωργός ένερρίζωσέ με τω πτώματι 
προς πταίσμα κατενεγκών) ούκ έτόλμησα μόνον, άλλά καί κατώρθωσα 
όδόν ταύτην έμοιγ' ουν άπείρονα καί ó κατερρυηκώς ύπό νόσου συν-
επάγην αύθις είς όλομέλειαν, ώς ή ύλη δίδωσιν δίδωσι δέ ού προς τό 
στερρόν ούδ' ώστε καί θάλλειν άνθηρότερον (ού γάρ φθινάδος ώρας 

25 τούτό γε τό άγαθόν, εις ήν ó του ζην κύκλος ημάς περιήγαγεν), έσχον 
δ' ουν δμως όλομελώς τήν λυσιμελή νόσον διαδράς καί ού μόνον, άλλά 
καί ήρθην πτεροΐς χαράς κουφιζόμενος· άμα γάρ τρόπαια βασιλικά πε-
ριήχημαι, καί ώς οία σάλπιγξ έκείνη ή προς άνάστασιν εγερτήριος γέ-
γονέ μοι τά της τοιαύτης λαλιάς καί ή θυμηδία τήν νεκρώσιμον άπαγα-

7 2 Cor. 12,9; cf. Deut. 3,26 8 1 Cor. 13,12; cf. Ex. 33,12 sqq. 14 cf. Hdt. 3,147 
et al. 24 Heraclit. ail. 71 28 1 Cor. 15,52 et al. 

9 vocum μετεωρίσω τόν λόγον bis scriptarum passum alterum del. m. pr. 
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30 γοΟσα διάθεσιν έξήγειρε και άναλαβούσα εις τό ποθούμενον ήρπασεν εί 
δέ μή ώς αετός εις πτώμα, ώς yoOv άκοή διοικούμενος άνθρωπος έπ-
έστραμμαι προς τοσαύτην βοήν, την επί τοις βαρβαρικοϊς πτώμασιν, καί 
τόν τόπον έζητηκώς, ένθα τό κατά των πεσόντων άνέστηκε τρόπαιον 
εύσημον όν τοις έρευνώσιν άλλως τε, καί οίς δέ, ώς άν εί'ποι τις προσφυώς 

35 καί ενταύθα, όζει τών νεκριμαίων εκείνων ή οικουμένη· αυτού μεν ούκέτι 
έπέστραμμαι πάνυ, εύρων δέ τόν ρίψαντα καί ος τα τρόπαια συνεστή-
σατο καί ου πάλαι την όψιν γλιχομένω ήν μοι ευτυχή θή ναι, ευλογώ 
τήν ήμέραν ταύτην καί ποιηθήναι αύτήν τω κυρίω έμήν χάριν φημί, έν η 
καί άγαλλιασθαί μοι έπεισιν, ώς ούκ άνάγκην έκλαλήσαι καί εύφροσύνην 

40 άναλαβείν την πάλαι άπ' έμού λύσασαν τό πτερόν εις δρασμόν, άρτι δέ 
αύθις έπανακάμψασαν ού γάρ έν μέτρω πρώην ήν ήμΐν τά της λύπης, 
άνέβαινε δέ εις όσον μέγα καί έκορυφοΰτο εις άμετρον καί ούκ εστίν ει-
πείν, ήλίκον ήχθόμεθα τοΰ θείου έπί μακρόν προσώπου στερόμενοι και 
ούτε αύτοί έγγίσαι δυνάμενοι καί μηδέ τό έκεΐθεν άλλως φώς έπιλάμπον 

45 θεώμενοι και πάσχειν έδοκοϋμεν τά καθ' ημάς έκεΐνα, όποΐόν τι περί τόν 
έν ούρανώ τού γάλακτος κύκλον λέγεται· αύτός τε γάρ ηλίου ποτέ φασιν 
τόπος γενόμενος ύστερον άτυχώς έχειν της τοιαύτης σεμνότητος φαίνε-
ται καί τοΰ έκεΐθεν φωτός πένεσθαν και ή μας ó μέγας σύ της βασιλείας 
ήλιος χρόνον συχνόν παραδραμών άφήκας έξω τοΰ της σης έμφανείας 

50 σεμνώματος, ώς γήν έκείνην την Θετταλών τοϋτό γε άνήλιον κρίνεσθαι, 
εί' γε μακροί ούτως ένιαυτοί βεβήκασιν καί ούκ έπεσκόπησας ταύτην ó 
της οικουμένης κύριος, ό γλυκύς ήλιος, ούπερ ούκ εστι τών άκτίνων κορέ-
σασθαι τόν ύγιή βλέποντα- ήλιος μέν γάρ άνίσχων εύρεν έθνος άχθόμε-
νον, ώς αϊ ίστορίαι κεκράγασι, καί έπαρώνται τ ω κοσμικώ φωστήρι 

55 έκεΐνο τό βάρβαρον (καυστικός γάρ αύτοΐς έπιβάλλων φρύγει καί δι-
οχλεΐ), ήλιος δέ βασιλεύς ούτος, όποι ποτέ γης φωσφορήσει, ήδύ έπιλάμπει 
(έξαιρώ δέ τού λόγου την κατακαιομένην βάρβαρον) καί δι' εύχής άπασι 
στηρίζειν τούτον, εί οΐόν τε, καί έπί ταύτού μένειν καί όκνεΐν την μετάβα-
σιν καί άπείπασθαι τό άεικίνητον άγαθύνει γάρ καί θάλπων εύκρατα 

60 πάσαν προκαλείται ζωογόνον καλού έκφανσιν. Τούτου τού αγαθού λαμ-
προύς ήλίων δρόμους διεκπεσόντες ημείς ούκ αγαθόν τη καθ' ημάς οικου-
μένη χώρα τόν ήμέτερον έσκοπούμεθα γίνεσθαι πόδα, έπαρίστερον δέ 

34—35 καί οίς — ή οικουμένη: i. e. victoria de infidelibus ad Maeandrum flumen reportata. 

35 Demetr. eloc. 2 8 3 37 cf. Gen. 2 ,3 38 Ps. 117 ,24 4 8 Plut. mor. 
8 9 2 sq. 55 Hdt . 4 , 1 8 4 

4 6 in marg. cod.: ζήτει τόν γαλαξίαν 
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άποβήναι καί σκαιόν, ει τον ήλιον αύτη έπί τοσούτον άπετειχίσαμεν, 
όπερ ούδέν άλλο ήν ή σκιάν αύτη θανάτου γίνεσ3αι· καί τους ύμνουμέ-

65 vous άνεπολοϋμεν εις νοΰν άνδρας των αρετών, ους άήρ έκούφισε φέρων, 
δττοι εδει, καί τήν φύσιν περιειργαζόμε3α καί τι καί ύπεμεμφόμε3α, || δτι 
μή έπτέρωσεν ήμάς, ώς που προκαλείται ή προφητική εφεσις· καί ταΰτα 
πάντα πάσχειν ήμΐν έπήρχετο του σου 3ειοτάτου στερομένοις φωτός 
μηδέ έπιγινώσκουσι τα κατ' αι'σ3ησιν ίχνη σου - καί μην άλλως έ3εω-

70 ροΰντο ήμΐν αϊ πορεΤαι σοΰ του έν3έου βασιλέως, του εν τ ω άγίω ταϊς 
τε άλλαις εύεργεσίαις καί τή καταδίκη της άδικίας, ήν (ού μακρός χρόνος 
ούτος) καί έγχανοΰσαν τ ω σω κλήρω βορώτερον εις έμετον εστρεψας-
καί πολύς καί δια πάντων στομάτων ό αίνος καί τό ύμνεϊσ3αι άσίγητον 
άλλ' ήμεΐς έπεπο3ο0μεν καί τά της εναργεστέρας 3έας· μέγιστον μεν γάρ 

75 3εός πανταχού τε ών καί πληρούν εχων τά πάντα, καί τόπος άπας της 
δεσποτείας αύτού, καί πάντες αύτού μετέχουσιν, δπη δύνανται, έν-
δημήσας δέ ποτέ τ ω Σινά ή έν Θαβώρ λάμψας ή άλλο3ί που, μυριαχοΰ δέ 
εστίν ειπείν, επιφανείς μάλιστα εαυτού τοις 3εωμένοις είσήγαγεν εννοιαν. 

Ούτω και ό εν3εος αύτοκράτωρ, εϊ καί συνεπιμερίζει παντί τόπω γης 
80 τό της δεσποτείας καλόν, άλλ' οίς άν ένδημήσας έπιχωριάση, αύτό3εν 

έναργώς παντός άγα3ού συνεπάγεται πλήρωμα και καλόν εύκταΐον έπι-
φοιτα· καί άλλως δέ ειπείν, ώ βασιλέων άριστε, ούκ άν στερόμενος άν-
3ρωπος τού σού προσώπου ζήσηται άλυπος, ή και άλλον τρόπον, ού 
μή ιδη έχ3ρός άν3ρωπος τό πρόσωπον σου καί ζήσεται· άπολειται γάρ 

85 ώς άπό προσώπου 3εοϋ καί τακήσεται, ώς έάν κηρός άπό προσώπου 
πυρός σοΰ του έμπυρίου τήν άνδρείαν, ή καί άλλως φλογίου πυρός, ώς 
άγγέλου 3εοΰ, δν αύτός άποστέλλει προ προσώπου αύτού τάς οδούς 
αύτού έτοιμάζοντα, δι' ών εκείνος άλλως τε βαίνει καί άν3ρωπίναις δέ 
καρδίαις έμπεριπατεΐ, ας καταρτίζεις άποστολικώς έξ έ3νών καί έξ άλλο-

90 φύλων εις λαόν μετάγων 3εού περιούσιον ύποτάσσεις αύτω καί έξ 
άλογων μεταπλάττεις νοερώς εις όντως λογικούς διδασκαλικώς μετα-
ποιών εις άναγέννησιν τ ω 3είω βαπτίσματι και προφητικόν μακαρισμόν 

65 άνδρα;: sc. Daedalum et Icarum. 7 2 έστρεψαζ: fort, spectat ad missionem Ioannis 
Ducae in Thessalonicam, qui iniuriae tollendae causa in metropolim Thessal iae venit, ut 
refert Eust. in al locutione supra edita; cf appendicem n. 2. 

6 4 Ps. 2 2 , 4 et al. 67 Ps. 54 ,7 6 9 Ps. 7 6 , 2 0 Ps. 67 ,25 75 Eph. 1 ,23; 
4 , 1 0 Ps. 102 ,22 7 6 Ex . 19,1 sqq. et al. 7 8 lud. 4 ,4 sqq. et al. 83 E x . 
3 3 , 2 0 85 Ps. 67 ,3 88 Mal . 3 ,1 8 9 cf. Lev. 2 6 , 1 2 9 0 Ti t . 2 , 1 4 

7 6 οποί cod. 83 ζήσηται cod.: correxi (ν. lin. sq.) ei cod. ; ή dubitanter Regel 
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καρπούμενος, ος μακαρίζει άν3ρωπον είς Οδωρ σπείροντα, ου βοΰς και 
δνος ττατεΐ, άλογα ε3νη διά 3είου ύδατος ερχόμενα, έν φ σπόρος ó κατά 

95 3ειοτέραν έννοιαν, ou της είς στάχυν τελεσφορίας και της εκείθεν έν καιρώ 
καρπογονίας οί τα 3εΐα πεινώντες έμπίπλανται. 

Άλλ' είς οΐά με ή έν λόγοις θερμότης έξήγαγεν έξω δρόμου τρέψασα, 
οίς άλλη χρόνου ταμιευτέα τριβή- ούτως μεν ήμάς έλύπει τό βασιλικού 
απόδημου- άεί μεν yàp με3' ήμών ό ενθεος βασιλεύς, άλλ' δτε καί έμφανί-

5 ζεται, πολλαπλασιάζει τα άγαθά ' εϊ y à p τό 'έγκαταλειφ3ήσεται ή 3υ-
γ ά τ η ρ Σιών' άποστροφήν 3είαν δηλοΐ, πάσχοι αν ταύτόν, ώς εικός, έγ-
κατάλειμμα καί πόλις, ήν συχνά επιβλέπων ό έν βασιλεΟσιν ύψιστος είτα 
την 3έαν έπί μακρόν έτέρω3ι τρέψειε- καί άντιστρόφως φάναι, 3εός τε μή 
έγκαταλείπων πόλιν είς άγα3όν αυτήν επισκέπτεται καί ό προς εκείνον 

10 τυπούμενος βασιλεύς τούτο ποιών είς εύετηρίαν άπασαν γίνεται. Θεός 
ένοικών καί έμπεριπατών, όποι ποτέ άν τούτο καί διαπράττοιτο, άγα-
SÒV άπαν έκεΐ ποιεί, μακρυνόμενος δέ άφίησι χηρεύειν παντός καλού' 
τοιούτον και ό ημέτερος βασιλεύς, ότι καί 3εός έπί γης καί φύσει δε-
σπότης μετά τον πρώτιστον. 

15 Οίκος 3εού ποίος ούκ άν εϊη σεβάζεσθαι άξιος; καί παροικία, ήν έπα-
ξίαν ό αυτοκράτωρ κρίνει επισκοπής, πώς ούκ άν έν λόγω εϊη πολλώ 
καί με3ύουσα πλη3ύνοιτο τού πλουτίζεσ3αι; έμακάρισα τόν λαόν, ou 
ταύτά έστι· διά ταύτα μακαριστέοι ήμεΐς, δτε και αύτήν βαδίζων τήν 
ήμετέραν ποσίν ώραίοις αγιασμού πληροί ό τού 3εού όντως άγιος, εις 

20 ον έκεΐνος έπιβλέπει διά τό βασιλικόν πραον καί όσα έτερα 3εού βλέμμα 
έφέλκεται, δν ύπέρ πάντας υιούς άν3ρώπων ύψωσε (λέγω δέ où τούς εική 
πίπτοντας, άλλά τούς βασιλεία τή δντως έμπρέψαντας), ou έν γεννητοΐς 
άν3ρώπων τή βασιλεία μείζω μέν τινα έγηγερμένον εύρέσ3αι άγών εϊη 
άν ó δυσεργότατος· κάν τις άποδύσηται προς αύτόν, ιδού έγώ έπ' αύ-

25 τόν, καί ούκ άν εϊη άκαταπάλαιστος· εί δέ καί όψεταί ποτέ, άλλά των 
συνετών άν εϊη τούτο λογίσασ3αι άκροατών λογίσονται δέ πάντως 
εύσκοπα στα3μησάμενοι τό μέλλον, οίς έωράκασιν καί τοις άρτι κα3' 
ύπερβολήν καλοις παραβαλεΐν έτερα μελετήσαντες έπερχόμενα, όσον ού-
ρανός έστιν άπό γής, εϊποι άν τις έξωτερικώτερον καί ού πάνυ τούτο 

30 σεμνόν ήμϊν προς συγκριτικήν άπόστασιν, κα3' όσον άπέχουσιν άνατο-
λαί άπό δυσμών, άλλά τούτο καιριώτατον, εις δ μελετώμεν διάστημα· 

94 Is. 32,20 2 cf. Athen. I, l b 5 Is. 1,8 10 cf. 2 Cor. 6,16 19 Ps. 143,15 
v. 1. 21 Dan. 4,22 24 Nah. 3,5 25 άκαταπάλαιστοξ cf. Schol. Pind. Nem. 
4,153; G. Goetz, CGL 2,81; 2,222 28 II. 8,16. Cf. Is. 55,9 30 Ps. 102,12 

21 uioùç postea suppl. m. pr. 
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είς τοσούτον || yáp τοί φαμεν και τάς νυν έπιτελλούσας βασιλικός άνδρα-
γα3ίας άττοδιεστάναι των όσα δύσεως λόγω τταρήλθον λάμψαυτα, και 
οΰ μόνον, άλλά και των είσέττειτα ήλίων, όσα δηλαδή λαμπρά ò μακρός 

35 χρόνος έκφήνη άνίσχοντα. Άλλ' ίνα έμαυτόν οίακίσας του ευ3υπλοεϊν 
γένωμαι (τό yàp τοΰ λόγου ρεύμα πάλιν άλλην έκνεϋσαι ήνάγκασεν), 
ούτω μεν άπευκταΤον τό μή 3εάσ3αι τό σόν ήλιώδες καί ήν εντεύθεν ήμΐν 
ó βίος οιον Κιμμέριος, νϋν δέ άλλά μοι τό εΰκταιότατον αποκαθίσταται 
μόλις χρόνω άποδο3έν καί τοΰ σκιατραφεΐσ3αι άπολυ3είς ήλιοβολοΰμαι 

40 καί 3αλπόμενος άναζώ καί του κατεψϋχ3αι μεν απάγομαι, εις σωτήριον 
δέ αναψυχή ν έπανάγομαι· 'ίνα δέ μή μόνος έχω τό καλόν, απολαβών 
κοινοΰμαι καί τή κατ' έμέ πόλει, τή των Θετταλών μητροπόλει, τό άγα-
3όν καί μοι 3αρρώ ειπείν καί αυτήν άρτι ώρας επιτυχώς συνεπαπολαύ-
ειν του τέρποντος μετρουμένην τόν της όδου μοι χρόνον καί ούτως οίον 

45 συνεφεπομένην καί συνοδεύουσαν καί νΰν συμπαρισταμένην καί τήν δου-
λική ν όσιουμένην προσκύνησιν έξέστειλε γαρ ή μας τό οσιον άποπλή-
σοντας· καί σοι διά στόματος ημετέρου ενός ή πάσα έκείνη άν3ομολογει-
ται τόν ϋμνητήριον καί τό διά σου άνακηρύττει σωτήριον, ης τά μεν 
άλλα σεμνά τά πάλαι σεσίγηνται, περιάδεται δέ τό σόν περί ταύτην 

50 έπίστροφον καί αύχεΐ πολιούχους έξω μέν βίου τόν της άλη3είας μέγαν 
μάρτυρα, δς τω έξαισίω μύρω παρασημαίνεται, έν βίω δέ τόν μέγιστον 
αύτοκράτορα, δς ταΐς νίκαις επονομάζεται, ών ò μέν 3εώ παραστατών 
έξαιτεΐται, ò δέ έκεϊ3εν ένεργούμενος καταπράττεται τά σωτήρια· καί 
τά μέν παλαιότερα τών σών περί ταύτην άγα3ών καί όφ3αλμοί έτεροι 

55 αύτόπται κατεϊδον καί γλώσσαι περίτρανοι διά 3αύματος ήγαγον, ήμεΐς 
δέ, έστιν où πολύ τω χρόνω άναδραμεΐν, καί έκροτοΰμεν έπί συλλόγου 
τά του 3αυμάζειν άξια, καί où λέγω μόνον τά έναγχος, έν οις καί ή διά 
στρατευμάτων κραταίωσις καί λοιπή προμή3εια, ώς αν μηδέ φόβος γοϋν 
προσβάλλη ταύτη έμποιών ψυχής 3όρυβον και τό του βίου ύποσείων 

60 στάσιμον καί διασαλεύων τό τής ζωής άκύμαντον, δμοιον ώς εϊ και 
μήτηρ παιδός άγαπητοΟ καί αύτάς μυίας άπάγει, μή καί λυπήσαιεν τό 
του φιλουμένου τρυφερόν, ουκουν ταΰτα καί μόνα, ών πατήρ ό άγχιστα 
έκεΐνος ένιαυτός, άλλ' ών ό πας έπιγνώμων καιρός, ώς υπό τής βασιλικής 
άεί χειρός περιέπεται ή τών πόλεων έκείνη κορωνίς καί κα3άπερ καί κόρη 

51 μάρτυρα: i.e. S. Demetrius. 

38 Od. 11,14 sq. et al. 40 cf. Zenob. 5,53 

36 άλλη Regel 

61 II. 4,130 sq. 64 Ps. 16,8 et al. 
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65 οφθαλμού φυλάσσεται καί ώς εις πάλιν όχυράν έκ ττρίν μή τοιαύτης μετα-
τάσσεται, και όπως, δσα ταύτης φ3άσας ó χρόνος κατήνεγκεν, εις όρ3όν 
έστησαν, καί δσα προς γήρας άλλως άπήγαΥεν, επανέκαμψαν εις τό 
άκμαΐον, καί νεοτήσιον τέ3ηλε, καί ώς ό ταύτης δήμος ούδ' άνέμοις, ε'ίποι 
τις αν, βιαίοις έπιτολμδται εις τό πάν καταπνέεσθαι, άλλ' ώς έν εύκραεΐ 

70 νηνεμία έστηριγμένος μένει πεποι3ώς, ώς εί και άνασαλεύοιτο ταραττόμε-
νος, άλλ' εγγύς ό έπιτάξων τή καταιγίδι προς αύραν στήσεσ3αι. 

Ταΰτά τε ουν μοι ειπείν έφήκεν ή στείλασα πόλις καί τό νΰν δέ περι-
κροτήσαι 3αυμάσιον κατά τινα πρόνοιαν με3οδικήν, ην αύτη έπετεί-
λατο· σκοπεΐται γάρ καί αύτη πολύ καταπλουτούσα τό νουνεχές, κα3ά-

75 περ πάντως καί πάσα ετέρα πόλις, όπόσας άνθρωποι νέμονται τά 
'Ρωμαίων εΐδότες (τίνες δέ ούκ άν εΐεν τοιούτοι;) , όπως ήν3ει μεν πάλαι 
τά 'Ρωμαϊκά καί άκράτως είχε παντός άγα3ού, καί ούδέν αύτη παρεμέ-
μικτο των όσα ούκ αν οϊκειώσαιτο χώρα εύδαίμων καί ούτε Πέρσης 
είχε καταχορεύειν αύτής, ούς βαρύς έκκυμαν3είς έν τοις ύστερον έκ των 

80 σφετέρων ή3ών κατ' αύτής έπελάγισεν, ούτε τι λοιπόν έ3νος βάρβαρον 
και ό πόλεμος έντευ3εν εκβλητος άφώριστο και γης ετέρας ην τρεφούσης 
αύτόν ή γάρ κα3' ημάς ούκ έδίδου ένευ3ηνεΐσ3αι, οΐς τό φιλαίματον 
εκείνο χαίρει κακόν καί πάντες άν3ρωποι, όσους ή της 'Ασίας πιότης 
ένεμεν, άνεπαύοντο ού μόνον έκαστος ύπό την αύτού συκήν καί την άμ-

85 πελον, άλλά καί, εν3α ύδωρ άνέσεως καί τόπος χλόην άνίσχων βοσκή-
μασι μεν τραφήναι, άν3ρώποις δέ έναναπαύσασ3αι· όπλων δέ χρεία ούδ' 
ώς εις γυμνάσιον κυνηγετικόν ήρχετο· ήρκεΐτο γάρ κάνταΰ3α τό πολύ 
τού πλή3ους δικτύοις και άρκυσι καί όσα έτερα κυνηγετών άνήρ τεχνάζε-
ται· καί νευρά μέν τόξου χελιδόνι ί'κελον ήχοϋσα ούκ είχε παρρησιαζο-

90 μένη κατακτυπεΐν, λίνον δ' υπό καλόν άειδον οϊ πολλοί - σπά3η δέ φερο-
μένη μή μόνον ξενίζειν είχε τω του σιδήρου περιττω, άλλά καί μωκίαν 
επασχε, κα3άπερ εί καί κορύνην τις περιζώσεται· ίππος δέ πολεμιστήριος 
εις 3εωρίαν καί μόνην || στατός έμενεν άτρακτοι δέ όϊστών αύτό τούτο 
κλωσμάτων έσκώπτοντο άτρακτοι· καί ήσαν τά πάντα μακάρων δια-

95 γωγαί, δτι και γαλήνη πραγμάτων καί κουροτρόφος ειρήνη καί βίος 
άπόλεμος καί ό ένυάλιος σαλπιγκτήριος νυμφαγωγοΐς ύπούργει χάρισι· 
Σκύ3ην δέ στρατόν άκοΰσαι ή Περσικός ϊλας ή τούς έξ "Αγαρ τούτους 

65 όχυράν: Ο . Tafrali , Topographie de Thessalonique, Parisiis 1913 , Thessalonicam ab 
imperatore Manuele I mûris munitam seu damna murorum emendata esse nescit. 

6 8 cf. Ex . 14 ,21 et al. 71 Ps. 106 ,29 82 cf. Anth. Pai. 7 , 2 2 6 ( = Anacr. 191 Gen-
tili) 85 3 Regn. 2 ,46g ; Mich . 4 ,4 ; Ps. 22 ,2 89 Od. 2 1 , 4 1 0 sq. 9 0 II. 18 ,570 
9 2 II. 6 , 5 0 6 ; 15 ,263 95 Hes. op. 2 2 8 1 Philo de virt. 4 7 

88 άρκυσι cod.: servavi (ad spiritum cf. Eust. ad Od. 1538 ,18) 
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ομοιον έδόκει, ώς ει καί ϊττττελάφους άκούσειέ τις ή γραφικούς όνοκενταύ-
ρους ή εϊ που τοιούτον τι μή πεφυκός τ ω βίω εμττλατύνεσθαι όνομα. 

5 Καί ταΰτα μεν έκ παλαιτάτου, έως οΐ μεγάλοι πύργοι την καθ' ή μας 
έπετείχιζον τοις κακοΐς ή άπετείχιζον ώς δε αυτοί του εις ορθόν ϊστασθαι 
ύπενδεδώκασιν κατασεισθέντες δυσπραγιών έλεπόλεσιν, εντεύθεν 
είσήρρησε τη Άσιάτιδι γη κακόν άπαν, καί τέως άνακοπτομένη τά προ 
τούτου κατήρραξε πλημμύρα πάσης φαυλότητος καί την έφαν οϊκου-

10 μένην κατέκλυσεν. Εκείθεν τά της "Αγαρ φΰλα τ ω Περσικω συνανακρα-
θέντα οίον εις εν καί εις όμαιχμίαν συμμίξαντα τοις 'Ρωμαϊκοΐς είσεφθάρη-
σαν άμα ύποκινηθέντες καί των πρόθυρων γενόμενοι καί εις τά έσω προ-
κύψαντες καί εις τό μυχαίτατον άφικόμενοι· τρυφαί γάρ έκεϊναι παλαίτα-
ται καί άναπτώσεις καί βίος où σπουδαίος ώδοποίουν τοις βαρβάροις, 

15 ένθα τό πρόθυμον, καί χείρες άπόλεμοι, ών ούκ αν εις καλόν τις μεμνήσε-
ται, τάς κλείδας άνιεΐσαι καθ' ημών τό βάρβαρον είσωδίαζον ην ουν 
ΐδεΤν τό πάν της 'Ασίας άλλότριον, καί τό μεν ευγενές άπήγετο καί Έλλή-
V10V, τό δέ δυσγενές καί βάρβαρον άντεισήγετο, καί οίς μεν ην φεύγειν, 
άπέτρεχον καί, δποι τύχοι, έσωζοντο τοις έρυμνοτέροις τών χωρίων πι-

20 στεύοντες εαυτούς, πολλοί δέ καί ύπό χερσίν ήσαν αιχμάλωτοι, οί δέ 
πλείους οίκτου άξιοι έκειντο- προς γαρ τοις άλλοις καί άκρατεϊς τοϋ φο-
νεύειν έτεχνώντο είναι οϊ τοϋ θεού εχθροί, ώς άν καί ούτω φόβος γίνοιτο, 
οϊ γε διά τό εις άκρον θηριώδες καί φήμην προέπεμπον άνθρωποφαγεΐν, 
ϊνα μή χερσί μόνον, άλλα καί στόματι καταπτοήσωσιν, ει μετά σφαγήν 

25 χρεών τούς κείμενους μηδέ ταφήν εύρεΐν, άλλά καί ώς έν μακέλλω κατα-
κό[πτ]εσθαι· εγεμεν ουν ή 'Ασία σύμπασα καί ούδέν ήν αύτής, δ μή 
πλήρες ήν τού κακού. 

Τί μή λέγω τό μείζον; άντιπαρεκάθηντο καί τ ώ άπροσίτω τού μεγά-
λου Κωνσταντίνου σκηνώματι, καί ή άντιπαρήκουσα Δάμαλις πολλούς 

30 έκείνων έτρεφε, καί τού Χαλκηδονίου ύδατος έπινον καί τούς έκεΐ ού προς 
άκρωτηριασμόν έκακοποίουν άδικοΰντες τήν γένεσιν, ώς οϊ παλαιοί Χαλ-

10 έκεΐ$εν — συυανακρα3έντα: i. e. gentes Turcicae inter regiones Asiae Minoris vagantes 
cum acie Turcorum Iconiensium iunctae. 2 9 σκηνώματι: verisim. aedes seu templum 
ab imperatore Constant ino M a g n o erectum; cf. R . Jan in , Les églises et les monastères, 
Parisiis 2 1 9 6 9 (La géographie ecclésiastique de l 'empire byzantin 1,3), s .v . Κωνσταντίνο? 
év τοϊζ Άγίοις Άποστόλοίζ. Δάμαλι?: i . e . promunturium in litore Asiatico adversus 
Constantinopol im situm. 3 0 Χαλκηδονίου Οδατοξ: i . e . aquae Bospori . 

3 Aristot. hist. an. 4 9 8 b 3 2 s q q . 5 Is. 13 ,22 et saepius 15 Eur. Hec. 1034 2 2 
lac. 4 , 4 et al. 31 T h e o p h . Conf . Chron. I, 4 2 7 , 3 de B o o r ad a. 6 2 4 2 = 7 3 4 p. Chr. n. 

3 ακούσει cod.: corr. Regel 10 κατέκλυσεν e κατέλ- corr. m. pr. 13 παλαίτατοι 
cod.: corr. Regel 
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κιδεΐς ποτέ ττάθοιευ, άλλ' αύτοπρέμνους, ô φασιν, έβλαπτον και έδει 
προς άνίσχοντα ήλιον άττοβλέψσι t o u s τ η ς κα3' ημάς ακροπόλεως, και 
βαρβαρικών ξιφών γυμνουμένων αί-θήρ όντηύγαζεν άμιλλώμενος ώσπερ 

35 προς ηλίου αϋγός, αιμάτων δέ χύσεις έκείνας άρι3μήσασ3αι τέχνην αν 
εΐη περιηγητικήν ποιήσασ3αι, οποίαν οι περί π η γ ώ ν συγγραψάμενοι-
ουκ εστί y à p δπου της εν 'Ασία γης μή π η γ ή αίματος ρέειν έφαίνετο-
3είων δέ τεμενισμάτων των μεν αναστατώσεις ειπείν, τών δέ βεβηλώσεις, 
και σωμάτων ιερών κοίνωσιν και φύσεως περιυβρισμούς ουδέν άν εί'η 

40 άλλο ποιήσαι ή συγχέαι την πανήγυριν και δάκρυον έν où καιρώ προκα-
λέσασ3αι. 

Ό δέ μοι λόγος περί τών έν 'Ασία και μόνων άρτι· Αιγύπτου γαρ πέρι 
και τών κατά Λιβύην ίστορίαν έκ3έσ9αι, και όσα ή Άδριάς αφορίζεται 
δυσμικώτερον, καί οίς έτέροις τοιούτοις έστιν έπιβαλεΐν μνήμονα λογι-

45 σμόν, δάκρυα τε καί αυτά έ-θέλει, οϊς έκ παλαιτάτων κατημέληται, καί 
μακρόν χρόνον ϋπέρ τον άρτι έπιμετρεΐν τ ω πράγματι βούλεται. 'Αλλ' 
ήσαν μέν ούτω ταύτα- καί ό κόσμος μέν έκεΐνος παρήλ3εν, άκοσμία δέ 
κατεχόρευε, καί τά πλείω μέν έρημίαν ήν όραν ει που δέ τινα καί οικου-
μένης είχε σχήμα, ταϋτα δέ ήν τό βάρβαρον έμπλατυνόμενον καί οικούν, 

50 έν3α ήν αύτω βουλομένω καί έπιλεγομένω τήν οίκήσιμον, καί 'Ρωμαΐον 
παραμεμίχ3αι που άνδρα 3έα σπάνιος, ει μή δτι δουλεύοντα· ούτω βα-
ρύς έκράτει χειμών άναταράττων πάντα καί συγχέων, εως τό Κομνηνό-
3εν έαρ άνέλαμψε· καί τό έντεΰ3εν έσκεδάζετο μέν τά νέφη τών πολεμίων, 
έτήκετο δέ ή πηγνϋσα προς άψυχίαν χιών, || τό δέ κατακλύζον έστη καί 

55 τοις άδίκως έκχε3εΐσιν άντεμετρεΐτο τά τών έκχεάντων αίματα καί 
σιδήρων αυγή εκείνη άνατολής ήλίου άντίμιμος τήν πρέπουσαν δύσιν 
έγνωκε καί τό μέγα κακόν εκείνο άνακόπτεσ3αι άρχήν έλαβεν, ö κατεφι-
λονείκει καί 3αλάσσης αυτής, ώς παρελεύσεσ3αι 3έλειν καί τό έξ αυτής 
δριον. 

60 Καί ουκ ένεκόπη του λοιπού τό καλόν, άλλά κατά τό συνεχές διήκει 
καί άμεσολάβητον χρόνω τέμνοντι πρόεισΓ καί 'Αλέξιος μέν έκεΐνος ό 
μέγας πρώτος εϋσ3ενεστάτη χειρ'ι τό βρι3ύ κακόν ώ3ησε μεγίστω έπι-

36 οϊ — συγγραψάμενοι: de fontibus scripserunt complures paradoxographi, e. g. Sotio et 
anonymus paradoxographus Florentinus; cf. RE XVIII 3 coll. 1137 — 1166. 61 'Αλέξιο;: 
i. e. imperator Alexius I Comnenus. 

32 cf. Soph. Ant. 714 et al. 35 Phot. bibl. cod. 278 (p. 528,21 Bekker = Theophr. frg. 
174,6) 37 Lev. 12,7 57 κατεφιλονείκει: cf. Suda s. v. 

43 in marg. cod. ad passum: σημείου τό σχήμα 
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βαλών πράγματι , δν ένδοτάτω της ψυχής φέρω κείμενον και φρενών 
δέλτοις έγγεγραμμένον μνήμοσιν άναπάλειπτον και κατορ3ώσαι τήν οΐ-

65 κουμένην φημί παρεγκεκλιμένην άλλως, οις έπί πολύ κατεσείετο· δν πά -
σαν μεν τήν δυσμήν τροπαίων πλήσαντα εξευρίσκω, πάσαν δέ και ευερ-
γεσιών, ούχ' ήκιστα δέ και τήν έμήν πόλιν τε καί μητρόπολιν καταβρέ-
ξαντα εύποιϊών έπιχύσεσι καί τον συστράτηγον ά3λητήν μυρίαις άμει-
βόμενον άντιδόσεσι δεξιωτικαΐς, αϊ καί παραμένοιεν δια παντός, θεέ παμ-

70 βασιλεΰ καί βασιλεϋ έν3εε. 
Ούτω δέ (χρεών γαρ του συνεχούς γενέσθαι) διασκοπούμενος συνεκ-

τρέχω τή έννοια και εις τάς έώας εκείνου άριστείας καί 3εωρώ, οία καί έν 
τοις έκεΐ μεγαλεία τροπαίων έκορυφώσατο, τα π ρ ώ τ α μέν ά π α γ α γ ώ ν 
τους βαρβάρους του θαλασσίου ύδατος, ω έκεΐνοι κλυζόμενοι έχαιρον 

75 έννοούμενοι, όποίοις οϋτω περιερρέοντο άγαθοΐς, και μή έάσας άντι-
κα3ήσ3αι ήμΐν τοιούτον κακόν παράλιον καί άποτειχίζειν τήν χέρσον 
καί άγραν ταύτην τεχνάσ3αι φίλην αϋτοΐς τά τε γή3εν σφετεριζομένοις 
καλά καί ουδέ τήν 3άλασσαν άφιεΐσι κακών άπα3ή, ειτα και εις βα3υτέ-
ραν άνασκευάσας ήπειρον καί έκτρίψων αν εκείνους, εΐ μή συνέστειλεν 

80 αυτόν ή φύσις 3εοΰ έπί τά κρείττω καλέσαντος· καί ήν μέν έκεϊνος οϋτω 
κατά τοιαύτης έ3νικής βριαρότητος πρωτόπειρος πρόμαχος, δεύτερος δέ 
(άλλ' ούκ αν εϊη διόλου τό δευτερείον έπιλέγειν ένταϋ3α τηλικούτων 
μεγαλείω πράξεων, άλλ' ή κατά λόγον, όσον ó χρόνος άπείληχεν) 
Ιωάννης ό και γένους καί βασιλείας καί τροπαίων έκείνου διάδοχος, ον 

85 3έμις έν καλοΐς άεί άκούειν καί πρωτόλεια τών εγκωμίων καρπίζεσ3αι, 
δν έδει τήν βασιλικήν σκηνήν στηρίξαι περί τι πηξάμενον σημεΐον Άσια-
νόν, όποια πολλά τήν Προποντίδα ορίζει· καί φόβος προεκπηδών έκλό-
νει τό βάρβαρον βαρύς εμπίπτων, ώς καί φ3άνειν έκείνους ύποκλινομέ-
νους ποιεΐν τό έπιταττόμενον, ή άλλά έπιτρέχων έκεΐνος, ώς έάν καί λέων 

90 προεκφοβήση 3ηρίον, κατέβαλε καί τά τοΰ σκοποΰ πρώταις έπιβολαΐς 
ήνυεν- εκείνος ουν τό της 'Άγαρ κακόν έπί πλέον άπέστησε καί τήν κα3' 
ήμών έπέλευσιν έστενοχώρησεν, ίνα ώρυομένων μέν τών άγριων λύκων 

67 τήν έμήν πόλιν: i. e. Thessalonica. 68 τον — ά9λητήν: quod allusio videtur ad 
ecclesiam S. Demetrii. 74 τούς βαρβάρους: i. e. Turcos; cf. Dölger, Regesten 
n. 1070a. 84 'Ιωάννης: i. e. imperator Ioannes II Comnenus. 91 τήξ "Ayap: i. e. 
Turcorum. 

63 Aeschyl. Prom. 789 69 δεξιωτικαίς: cf. Eust. ad II. 782,56 81 βριαρότητοξ: cf. 
Eust. ad II. 1289,14; id., opuse, p. 212,64 

78 άφιεΐσι e -άσι corr. m. pr. 
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άκούωμεν τ α τοΟ θεού άρνία ημείς, ά εκείνος, ώς άποστόλοις θεού πρέ-
πον, έποίμαινεν, δνυχος δέ έμττειρόντωυ μή πεΐραν έχοιμεν. Λαλοΰσι 

95 ταϋτα ή τ ω ν Σωζοττολιτών καί ή Φρυγία Λαοδίκη καί όσα λοιπά πολί-
σματα εις πνΐγμα τους αλλοφύλους εκείθεν άγχουσιν. Ώ ς δέ καί εκείνος, 
ένθα οί κρείττονες, μετετάξατο, ή της παντουργού τριάδος εκλογή αυτή, 
έλθών ό π ρ ο οφθαλμών ήμΐν βασιλεύς τήν θεωνυμίαν έργοις έπεσφρα-
γίσοο θειότερον έπιβεβληκώς τοις π ρ ά γ μ α σ ι ν καί οί μεν, ίνα τι και πε-

5 ριεργασάμενος δ ιοπτεύσω βαθύτερον, άπλουστέροις έτι καί ού πάνυ 
λίαν πολέμου τεχνίταις τοΤς βαρβάροις προσέμιξαν, συ δέ είσάγαν σ υ γ -
κεκροτημένοις καί εις άκρον έμπειροπολέμοις καί οϊοις εκκορυφώσαι τήν 
πολεμική ν έριν καί υπέρ τήν 'Ομηρική ν ώς αν δέ τ ω λ ό γ ω τ ό πάντη 
άκριβές καί εισέτι ένθώμαι, τήν άρχήν μέν τ ό άλλόφυλον άγρόταις 

10 άσκεύοις καί άπολέμοις έπήγειρε μάχην καί περιεγένετο (καί τ ο ϋ τ ό έστι 
τό πάνυ σεμνόν τ ώ ν του μεγάλου 'Αλεξίου έκνικημάτων, ότι έν άσθενεία 
'Ρωμαϊκού στρατεύματος τήν έαυτοΟ δύναμιν, άποστολικώς ειπείν, έτε-
λείωσε), τ ό δέ εντεύθεν ώς οία κατά συνέχειαν ασκουμένων τ ά πολεμικά 
τ ώ ν όσοι τ ό 'Ρωμαϊκόν δίκαιον άμφεπένοντο, έκραταιοϋντο μέν τ ά ήμέ-

15 τερα, συνεπηυξάνετο δέ καί τοις έκ της "Αγαρ άνάλογον τ ό εις μάχην 
έντεχνον και ην οΰ μακράν όμοιότητος άνδρας τε ούχ ' ο ύ τ ω μάχιμους 
τους ήμετέρους άντεπεξάγειν έχθροίς ου πάνυ γενναίοις· τ ο ΰ τ ο δή τ ό 
π ρ ώ τ ο ν καλόν καί ισχυρούς ΐσχυροτέροις· τ ο ύ τ ο τ ό δεύτερον τ ό δέ γε 
τρίτον καί καθ' ήμάς τελεώτερον εκατέρωθεν ηύξηται || πρός τό πάνυ 

20 τεράστιον ο'ί τε γ ά ρ εχθροί ούκ έπαύοντο άναβαίνοντες κατά τρίτην 
προσαύξησιν καί ò ήμέτερος αύτοκράτωρ τήν παλαιάν παροιμίαν παρ-
ευδοκιμών, ην άμεινόνων δευτέρων μεμνήσθαι οϊδαμεν, έφιλοτιμήσατο 
και τ ρ ί τ ω ν άμεινόνων τ ω βίω παραδοΰναι παράδειγμα. Τό μέν ούν βάρ-
βαρον, ώς ύπερανέβη καί πεπλήθυνται καί πανταχόθεν εαυτό συνεκρό-

25 τησεν εις τε πλήθος καί εις τ ό κατ' άνδρείαν ποιόν, οί'δαμεν άπαντες, ó 
δέ καί αύτός, ό π ω ς μεθόδους εύρεν έξισώσαι τά καθ' ήμάς καί μή μόνον 
τ ό άμενηνόν εις ΐσχυρόν μεταγαγεΐν, τ ο ύ τ ο δή τ ό προτεθεωρημένον ήμΐν 

94 λαλοΰσι — Λαοδίκη: spectat ad expedit ionem Ioannis II contra Turcos a. 1119 ; cf. 
Chalandon, Comnène 2 ,47 . 3 3εωνυμίαν: allusio ad nomen imperatoris Manuelis (cf. 
Is. 7 ,14 ; 8,8; M t . 1 ,23) . 15 τοΤζ - "Αγαρ: i . e . Turcis. 

9 3 cf. loh. 2 1 , 1 5 sq. 11 έκνικημάτων: cf. Greg. Naz. or. 4 0 , 4 3 ; Eust. opuse, p. 189 ,11 
et saepius 12 2 Cor. 12 ,9 2 2 Plat. leg. 4 , 7 2 3 e et al. 

10 άσκεύοΐξ dub. Regel: άσκίοιξ cod. 24 in marg. cod.: σημείου τ ό σχήμα 27 vo-
cum τό άμενηνόν bis scriptarum passum alterum del. m. pr. 
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καλόν πρώτον, μηδέ γε μόνον εις ΐσχυρότερον, ö δεύτερον ήμΐν άγα3όν 
έξέκυψεν, άλλα παρυψώσαι και εις τό κραταιότατον, τοΟτο δή, ö σκο-

30 ττούμε3α νυν, ώμολόγηται και αυτό. 
Και νΰν ήμΐν οί πόλεμοι οϋ προς τοιούτους, οϊ πρώτοι μεν τοις κα3' 

ημάς έν χρω γεγόνασιυ (ήρεμα δέ εΐχον έτι και όμαλώς του άνδρίζεσ3αι), 
ουδέ μην τοις δευτέροις και κρείττοσι τών προτέρων άντεπεξαγόμε3α, 
κακόν δέ τοΰτο τρίτον μέν τη γενεά, πρωτεΐον δέ πλουτοϋν ταΐς εις 

35 πόλεμον άρετάϊς άναπέφηνε· και τα πρώτα μέν εις δένδρον ήν τους αλλο-
φύλους εΐκάζειν, ö μήτε ριζών σταάηρότητι έδραίως έστήρικτο μήτε 
πρέμνον ηύτύχει άνέμων βίαις άνεπιβούλευτον και οΰδέ φύλλοις ένευθη-
νεϊτο τω περι3έτω και έκ μυρίων συγκεκροτημένω της δυνάμεως, και ή 
σκιά δέ έν στενω συνήκτο και έν οΰ μακρώ περιώριστο, ώς μήτε άναψύ-

40 χειν έχειν καί σκέπειν τους ΰποτρέχοντας μήτε την ύποκειμένην άρόσιμον 
άχρειοΰν, καί όμως ήν άνέμων καταπνοαΐς ουκ εΰτίνακτον, χρόνος δέ ό 
επιών καί σταθηρός φόβος ό περί τώ μέλλοντι καί ή τών συχνών 
πτωμάτων άναπάλαισις καί τό επί τοις έλπιζομένοις ευλαβές καί τό, έφ' 
οΐς έπασχον, προμηθές καί τό μυριάκις μέν κατακύπτειν κραδαινομένους, 

45 τοσαυτάκις δέ μελεταν τήν άνόρ3ωσιν, εις τε τό πάνυ στερέμνιον αυτούς 
έστησε καί εις λοιπήν εύφυώς δένδρου άναδρομήν έ3ρέψατο· καί ουδέ 
πρώην άγεννώς είδότες μάχεσ3αι εις τό καρτερώτατον άρτι εαυτούς έξ-
επονήσαντο· καί τοιαύτα 3ηρία ούτως άργαλέα ò μακρός έκ3ρεψάμενος 
χρόνος τω ήμετέρω μετά της εύσεβείας Ήρακλεϊ έφυλάξατο, ούκ αύτά 

50 φιλοτιμησάμενος άντεπεξαγαγεΐν προς άνδρείαν ταύτην βασιλικήν (ούδέ 
γαρ έργον 3εΐον τημελεΐν έπίτηδες τό κακόν, ώς αν ό τού 3εού 3εράπων 
έχοι πράγματα, εύτράπελον γάρ τούτό γε καί ούδέ χαιρεκάκου μακράν), 
κακοΐς δέ τοις έκ προαιρέσεων άν3ρώπων, αϊ δή τά τοιαύτα καί συλλαμ-
βάνουσι καί τελεσφορούσαι τίκτουσιν, άντιτι3είς τον άξιόμαχον, άμφότε-

55 ρον βασιλέα τε άγα3όν καί πολεμιστήν κρατερόν έδει γάρ αύξομένου 
τού κακού άντεπαύξεσ3αι καί τήν άρετήν, μή καί ύπέρσχη τά της φαυ-
λότητος καί έν κατηγορουμένοις 3ήση τά της αύταγα3ότητος· καί άγα-
3ός μέν γεωργός λη'ί'ω ζιζανίων γέμοντι πολυχειρίαν άντεπεξάγοι αν 

49 Ήρακλεϊ: i. e. imperator Manuel I Comnenus. 

29 τταρυψώσαι: cf. Eust. opuse, p. 41,77 et saepius 41 καταττνοαΐζ: cf. Pind. Pyth. 
5,121 v.l . εΰτίνακτον: cf. Hesych. s .v . κροτητά 51 Gen. 50,17; Äthan. Apol. sec. 
86 54 II. 3,179 56 άντετταύξεσ3αι: cf. Theod. Prodr. Rhod. 4,437; Eust. opuse, 
p. 342,5 

31 ττολέμιοι cod.: tacite corr. Regel 42 σ τ α 3 ρ ο cod.: στα3ηρός scripsi (cf. supra ad 
p. 56,43) 48 in marg. cod.: δεινά 57 3ήσει cod.: corr. Regel 
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εκσπώσαν την λύμην και έξιωμένην τό της γης ύπερμόχθηρον, ò δέ της 
60 Χριστιανικής φυταλιδς μελεδωνός SEOS εϊτουν τοΰ καθ' ή μας παραδείσου, 

ήρκέσ3η ταΐς έπιβούλοις φαυλότησι χείρας τοιαύτας άντεπεκτεΐναι βασι-
λικάς, αις τό πολυδύναμον έπαληθεύεται, ώς οϋδ' αν εϊττερ έκατόγχειρας 
έπινοήση τις μάλα πολλούς, εντεύθεν ούκ άνίησιν άεί τάς μεν έκσπών και 
ιδία μετατιθείς και άπάγων όποι χρεών, τάς δέ και έκτέμνων, και τρό-

65 ττοις, δσοις ούκ αν ούδ' ειπείν εχοι τις, άνεπιβούλευτον πονηραϊς δυνά-
μεσι τό δεσποτικόν γεώργιον ημάς συντηρών. 

Και τοις μεν άνόπιν τ ω χρόνω άριστεύμασιν, τοις γε έώοις (ού y á p 
μοι ούδέ νΰν τούς λόγους άπασχολητέον) πρός έτέραν συγγραφήν συν-
εξέδραμον αύτίκα και τα εγκώμια, οΤς καί μόνοις έχουσι δεξιοΰσθαι τούς 

70 αγαθούς βασιλείς οί κατά την παροιμίαν άκαπνα θύοντες αοιδοί· τοις δέ 
έναγχος έγηγερμένοις τροπαίοις έπέγραψαν μεν συχνοί των λογογρα-
φούντων τά πρέποντα, ύμνή3η δέ τι και ύφ' ήμών καί ώς έν συμφωνία 
συνεισήχθη τι καί ήμέτερον εις τό τοΰ βασιλικού μέλους έναρμόνιον καί 
εν μέσω λόγω καί λαω, εΐ καί μη ούτω βαρεϊ, άλλ' όμως καί πλήθοντι 

75 καί συνιέντι καί εύγνώμονι, έλαλήσαμεν έπί χώρας αϊνεσιν || ούκ άναμεί-
ναντες τήν άρτι ώ ρ α ν τοιούτον γάρ τό πρόθυμον δτε γέμει τις θαύμα-
τος, ού καραδοκεί τό δοκούν καίριον, άλλα καιρόν άπαντα καιρόν έργου 
τίθεται· καί νύν δέ, εϊ καί μή τοις αύτοΐς έγκροαίνομεν, τοις γούν όμοίοις 
νοήμασιν έλλαμπόμεθα και κροτούμεν καί πάλιν, δπως ή προς μικρόν 

80 χαρά τοις βαρβάροις εις κοπετόν εστραπται και ό της εύφροσύνης αύτοΐς 
ήλιος έδυ καί εις βαθύν σκότον μετήμειπται καί ή των έλπίδων θαλπωρή 
ψυχρά έλήλεγκται· καί εϊδομεν όφρύν μεταρσιουμένην ώς εις ούρανόν καί 
τοξοποιουμένην τρόπον ίριδος χαλαρόν κάτω νεύουσαν καί πεπεισμένην 
φρονεΐν άνθρώπινα καί βλέπειν εις γ ή ν εγευσεν έκείνους ό χρόνος βρα-

85 χείας όψέ γούν μελιχρότητος ούκ έξ οικείας άρετής, άλλ' οΤς ήμεΐς θεώ 
προσεπταίσαμεν, δτε καί τό τού 'Αβραάμ εις νούν εύεπηβόλως άναπο-
λούντες ήγομεν, όπως ό μέν έν διαλόγω φυλοκρινών έπολυπραγμόνει 
πρός θεού (όπόσοι δη τίνες άνδρες σπουδαίοι παραμεμιγμένοι σώσαιεν 
άν λαόν περιπόνηρον), θεός δέ συγκατέβαινεν άποκρίνεσθαι· καί ό μέν 

90 πατριάρχης τοΰ πολλού πλήθους ύποκατέβαινεν, ό δέ σώσειν καί διά 
τούς ολίγους έπηγγέλλετο καί ύποσπωμένου τοΰ άριθμοΰ καί σμικρυνο-
μένου εως εις πυθμένα δεκαδικόν τό φιλάνθρωπον έξηκούετο, καί τό έν-
τεύθεν ό πυνθανόμενος εκπλαγείς, έφ' οΤς ό των ψυχών ζυγοστάτης ούκ 

61 άντεπεκτεΐναι: cf . Gal . 18 (1 ) ,213 Kuehn 7 0 Athen. 1,8e ( = Call im. frg. 4 9 4 Pfeif-
fer) et Eust. prooim. in Pind. 31 (p. 2 7 , 1 4 Kamb. ) 7 8 έγκροαίνομεν: cf . Eust. ad. II. 
1 0 5 0 , 3 3 et saepius 82 Aristoph. Lys. 8; Alciphr. 3 , 1 9 ( = 2 , 1 6 Schepers) 8 4 M e n . 
M o n . 1; Aristot . E N 1 1 7 7 h 3 2 85 μελιχρότητοξ: cf. Schol . T h e o c r . 7 , 8 2 93 Testa-
ment. A b r a h a m . A 13 
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έμβρι3ώς έταλάντευε, την έρώτησιν έπαυσε δεδιττόμενος, οΤμαι, μή καί 
95 ϋποβάς εις πλέον άπαγορεύοντα εΰρήσει τον έρωτώμενον εγώ δε διαδε-

ξάμενος 3εο0 μεν ούκ αν πυ3οίμην (πώς γαρ καί κύων άνατείναι αν 
γλώσσαν εις τον Οψιστον;), τους δέ άκροωμένους ήδέως αν ειπείν προκα-
λέσωμαι, τί άν ήκουσεν ò πατριάρχης 'Αβραάμ ειπών προς 3εόν· 'έάν δέ 
εΤς τις εύρεάείη δίκαιος, σώσης άν δι' εκείνον λαόν où δίκαιον'; ή πάντως 

5 ήκουσεν άν, όπως ούκ ην αύτω βουλομένω μα3εΐν. 
Τούτο δή καί ήμΐν την τοΰ πολέμου στραγγαλιάν έκείνην κατέκλωσεν, 

δτι μηδέ ήν εικός ήμάς άλλως μέν παραπλήγας όντας, πεποι3ότας δέ 
μόνη τη βασιλική άρετή, περισωζεσ3αι εις τό π ά ν οΰδέ γάρ ουδέ τον 
επί πάντων 3εόν δεσπότην έπιγραφόμενοι, ειτα δή άμαρτητικοί διεκπί-

10 πτοντες όναίμε3α άν μόνης της δεσποτικής επικλήσεως. Έντε03εν ό μέν 
αυτοκράτωρ, δτι μηδέ δίκαιον ήν άρετήν τοσαύτην περιοράσ3αι καί μέ-
νειν άγέραστον, μόνος ήνδραγα3ίζετο, έπεί και μόνος ήν έν άπασι καλοΐς 
τέλειος, καί οΰ την άπλώς άνδραγα3ίαν, άλλά τήν ήρωϊκήν, μάλλον μέν 
ουν οποίαν έξανύσειεν άν άνήρ, ω 3εός άντιστηρίζων χείρα των έργων 

15 συνεφάπτεται, τό δέ βάρβαρον έξέβαινε κα3' ήμών ευτυχώς· καί οϋτω 
μέν ó χρόνος έκείνους διά μακροΰ έγευσέ τίνος μέλιτος, τό δέ αύτοΐς εις 
πικρίαν άρτι πολλαπλασίαν άντιμε3έστηκε· καί οϊ τήν 'Ρωμαϊκήν έξαλεί-
φειν αύχοΰντες οΰ μόνον αυτής, άλλά καί άπάσης γης έκπεπτώκασιν 
κείμενοι. 

20 Έδειξας καί νΰν, ώ κραταιότατε βασιλεΰ, οίον ή στρατηγική άρετή 
καί, ώς άρα μικρά μέν χάρις τω στρατηγοΰντι πολυδυνάμω τήν στρα-
τιάν δντι νικάν, μεγίστη δέ τό άλλως άνύειν τά κράτιστα· καί μοι τοΰ 
λόγου παράδειγμα και ό μακαριστός έν βασιλεΰσιν 'Αλέξιος, δς έν 
στρατηγίαις, εΐ που μή έπιτυχώς αΰτω ή τοΰ πολέμου σχοίη ροπή, 

25 όποια μυρία συμπίπτει, άλλά τήν νίκην έτέρως έξ υποστροφής λαμπρο-
τέραν διετίάετο μετατάττων τό στράτευμα. Λέοντος καί τοΰτο άρετή, δς 
οϋκ αν ποτε μελετήση δρασμόν άνεπίστροφον, άλλά, τό 3αυμασιώτα-
τον, λόχμη μέν κρυπτούση περιτυχών έρρωμενέστερον έαυτόν εις δρόμον 
υπάγει, φωτί δέ 3εα3είς ούκ άν οΰτω ποιεΐν άνάσχοιτο, άλλά τοΰ βασι-

30 λικοΰ καλοΰ γίνεται. Κατ' αύτόν ουν καί στρατηγός άγα3ός ού κατακυ-
λισ3ήσεται ώς ε'ις πρανές, εϊ που καί παραπέση δυστύχημά τι πολεμικόν 

23 Άλέξιοζ: i. e. imperator Alexius I Comnenus. 

95 Gen. 18,23 sqq. 6 κατέκλωσεν cf. Eust. ad. Od. 1576,40 sqq. et al. 14 Ps. 36,24 

94 in marg. cod.: σημε\οΟ τό δεδιττόμενοζ άντί τοΰ φοβούμενος 4 ή cod.: corr. Re-
gel 22 μεγίστης cod.: correxi 
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ουκ εστί δέ μή καί ποτε τταραττεσεΤν, εως τό πράττειν και τό πάσχειν 
άντιμάχεσ3ον, άλλα καΒάπερ οΐ κρατερώς έρριζωμένοι προβλήτες, δτε 
ττοτέ καί κατασεισ3εΐεν κυμάτων έμβολαϊς, ούδ' ούτως άγεννώς μεταπί-

35 πτουσιν, άλλ' εις προβλήτας πάλιν ϊστανται καί τα κύματα μάτην ΤΓΟ-
νοΰνται προσαρασσόμενα, ούτω καί της στρατιάς πρόβολοι, οϊ κρα-
τερώς υπό σοφω τεχνίτη τε3εμελίωνται τω 3εω, οϋκ άν ποτε καταπέ-
σοιεν, άλλ' ώσπερ των άριστα ωκοδομη μένων πολλά μεν ϊστόρηται, 
πολλά δέ κατασεισθέντα μεν καί την άρχή3εν υπαλλάξαντα σύντευξιν, 

40 οϋ καταπεπτωκότα δέ, άλλ' ουδέν έλαττον ήρμοσμένα προς τό άσφαλώς 
στάσιμον, ομοίως καί αυτοί κραδασμόν μεν πά3οιεν άν τινα (ου γάρ εφ' 
ενός ό πόλεμος ϊσταται, ώς καί εάν τους όμιλητάς άκατασείστους είναι 
καί μάλισδ', όταν || μή τω παντί του στρατεύματος έργων άπτοιντο), 
ούκ άν δέ καί καταβληθέντες κείσονται, άλλά του ούτως έστάναι μεταλ-

45 λοιωθήσονται εις τό άλλως μέν, ομοίως δέ τοις πρότερον ϊστασ3αι, μή 
τι δέ άρα καί κάλλιον, όποια τά έργα τοΰ είτε ζήλου χρή ειπείν είτε εις 
άγαΒόν έρε3ισμοϋ. Τοιούτον καί οΐ δίχα ψόγου τετράγωνοι, όπως άν 
καί διαρριφεΐεν, έδραΐοι μένοντες, ώς μηδέν άπεοικέναι τήν στάσιν ταύτην 
της πρότερον. 'Επαινείται καί κυβερνήτης ούχ', δτε γαλήνιον ή ναΟς 

50 έπισκιρτά τή 3αλάσση καί καταχορεύει της χαροποΟ, δτε καί έπιΒυμη-
τόν πράγμα πλέειν καί τήν χέρσον περιφρονεΐν τηνικαΰτα γάρ ή του 
κυβερνήτου τέχνη έξα3ερίζεται, και ουδέν άν εϊη διενηνοχώς, μή ότι γε 
και εις τό πάν ύποδεής πρωρέως τε καί εϊ τις άλλο ναυτικόν καταπλου-
τοίη άξίωμα· δτε δέ ή ναϋς έν κακοΐς καί ή μέν 3άλασσα κορυφοϋται ώς 

55 εις δρη καί λοιπόν ουδέν άλλ' ή κατά φάραγγος τοιαύτης βάψαι τήν 
νήα καί μακαριστόν ή μήτηρ γη τοις πλέουσι καταντλουμένοις ούκ εύ-
κταίω Οδατι, καί ό κυβερνήτης δεινοΐς τοιούτοις άντεπεξάγεται και ώς έπί 
πεδιάδος τό τής 3αλάσσης εκείνο έλαύνει ε'ίτε άρμα, ώς ή λοιπή λέγει 
ποίησις, είτε ϊππον, ώς ή Όμηρική, τηνικαΰτα λόγος μέν ούδείς των 

60 λοιπών, δσοι τό σκάφος πληρούσι, μόνον δέ τό τοΰ κυβερνήτου διαφαί-
νεται καλόν και τό εκείνου άναβοάται πάς τις δνομα. 

Τί δέ, ουχί καί βασιλεύς εις κυβερνήτου τόπον κα3έσταται; εΐ δέ καί, 
δτε τά δεινά, τηνικαΰτα έν κα3εστώτι αύτός μένει σωτήριος, ούκ άν εί'η 

47 Aristot. E N 1100 b21 50 Orph. fr. 245,21 et al. 52 έξσδερίζεται: cf. Eust. ad 
II. 1046,58 et saepius 54 cf. II. 4,426 et al. 56 Aeschyl. sept. 16 et al. 58 Opp. 
hai. 1,190; Nonn. Dion. 4,230 et al. 59 Od. 4,798 

55 in marg. cod.: σημείου τήν μεταφοράν 62 δέ suprascr. m. pr. 
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κυβερνήτης άριστος βασιλείας τε καί κόσμου, όπόσου και κρατεί; ναι 
65 πάντως. Kai τοϋτο μεν ήδη συνήκται, κα3ά και βουλομένοις ην ήμΐν, και 

ò άγχίνους ακροατής άγχιστρόφως επέβαλε τ ω καλώ του νοήματος, εγώ 
5έ τής πεδιάδος εκείνης γίνομαι τ ω λογισμω, εις ήν έναγχος τά του πολέ-
μου κατέστρωτο δράγματα έκτε3ερισμένων των έχ3ρών του 3εού, ών οι 
μεν και εις 3ημωνίας έπισεσωρευμένοι προφαίνονται καί στοιβή λαμπρά 

70 κείμενοι, οί δε καί ώς έν άλωνι τε3ραυσμένοι τοις έπιβαίνουσι και συντρί-
βουσιν ιπποις τε καί άνδράσιν ήν γάρ πρώην άδεώς ετριβον τά 
'Ρωμαίων ληϊζόμενοι, άλλ' αύτη συνέσχεν αυτούς άνταπόδομα του 3ρα-
συτέρου περιπάτου τιννύντας τό ά3ρουν τής πτώσεως, ώς άν μηδέποτε 
τήν πο3ουμένην προλίποιεν γήν, άλλ' ή αυτή και τά σκιρτήματα τού-

75 τοις δέξηται και τά πτώματα , καί ή πολλάκις του μοχ3εΐν άναπαύσασα 
καί τοΰ ζήν καταπαύση, καί ή πριν τρυφερώς άναψύχουσα ψυχρώς αυ-
τούς άγκαλίσηται, καί μά3οιεν, οίας τριβόλους ή βασιλική γ ή τοις έχ-
3ροΐς έξαν3εΐ καί συμποδίζει προς πτώσιν τούς κατατρέχοντας· καί εΐσΐ 
τά τοιαύτα δράγματά τε και π τ ώ μ α τ α βασιλικά γεώργια, τεραστίως 

80 καινουργούντος ένταύ3α κα'ι σποράν τήν κα3' ύδατος· έμέστωσε γάρ καί 
τόν εκεί ποταμόν τοις νεκροΐς, οϊ γήν τε άδικούσιν έκείνην, οΤς αύτήν 
άχρειούσιν, ϊνα καί τε3νεώτες βλαπτικοί φαίνοιντο, κα'ι ύδωρ εκείνο τό 
πότ ιμον ούτε γάρ αύτή επιτυχώς εχει των οικείων έργων έπιπροσ3ου-
μένη τοις δι' όλης πτώμασιν, ούτε ό ποταμός καλός έστι πίνεσ3αι συν-

85 ανακεκραμένος μιάσμασιν, εί καί τρόπον έτερον καλός, ώς εις ποδοκάκκην 
τό ρεύμα πήξας καί τά φαύλα 3ηρία σ υ σ χ ώ ν καί πριν μέν ποτε, ώ κρατύ 
βασιλεΰ, εν τή θαλάσση αϊ οδοί σου, οτε τούς 3αλαττίους άποστάτας 
έβύ3ιζε καί νεκροίς εκείνη βαρβαρικοΐς έπλήμμυρε, νΰν δε καί έν ϋδασι 
τούτοις πολλοίς αί τρίβοι σου, έν οΤς τό Άγαρηνόν φΰλον κείται πεσόν 

90 καί άλλως δέ τήν φδήν μέλψαι, έτέ3η έν 3αλάσση ή χείρ σου τότε, νύν 
δέ καί έν ποταμοΐς ή δεξιά σου, καί υγρός τούς έχ3ρούς παρέσυρεν όλε-
3ρος, οις τό διά ξιφών πεσειν φυγείν έξεγένετο. Ήρ3η τό όρος, ή μετέω-

67 ιτεδιάδοξ έκείνηξ: i. e. campus ad Maeandrum flumen situs, ubi pugna fuit. 87 άττο-
στάταζ: nescimus, quos hostes Eust. hic maledictis figit; fort. Genuensium meminit, qui 
Byzantinis paulo antea opem negaverunt necnon nonnullas naves perdiderunt (cf. G. Berto-
lotto, Documenti sulle relazioni di Genova coli' impero bizantino, Atti Società Ligure di 
storia patria 28 (1896) p. 387sq.; Chalandon, Comnène 2,582). 89 Άγαρηνόν φΰλον: 
i. e. Turci. 

68 v. supra p. 235,22 80 v. supra ad lin. p. 232,93 87 Ps. 76,20 88 Ps. 
I.e. 90 Ps. 88,26 

69 Sr^coviccç: ad accentum cf. Eust. ad Od. 1539,16; cf. edam Steph. ThGL s.v. 85 ή 
cod.: corr. Regel ττοδοκάκην cod. 
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ρος και ύ ψ ο ΰ άνεσπασμένη των βαρβάρων όφρύς, και εβλήθη , ει και μή 
εύαγγελικώς εις 3άλασσαν, εις yoüv ύδωρ π ο ν τ ί ζ ο ν ώ ρ γ ί σ θ η αύτοΐς έν 

95 ποταμοΐς ό κύριος. 
Έν3α μοι καί επεισι τταλαιάν εύχήν παρωδήσαντι εύξασ3αι· εί'3ε πο-

ταμοί άπαντες τοιαΰτα καταφέροιεν πτώματα, ϊνα καί έπαγόμενον εϊη 
προσφυώς τό ποταμούς κροτεΐν χειρί επί τό αυτό· δια τό ταύτόν τοΰ 
τερατουργήματος ή ν ειπείν τηνικαΰτα κατά ρουν εις 'Άιδου τους βαρβά-

5 ρους πορ3μεύεσθαι κυβιστώντας θανάσιμα· έπάγησαν || ποταμού ίλύϊ 
ουκ είδότος ύπόστασιν, καί ου πολλάκις ευτυχώς επιον εις γλυκύτητα, 
τούτου πικρού πεπείρανται ποταμού- καί τούτου όρμήματα τήν πάλιν 
εύφραναν τού θεού, καί où μίαν ταύτην ή δευτέραν, άλλά πάσας, δσαι 
τω θεώ έπιγράφουσιν έαυτάς- άνεχαιτίσθη τω Μαιάνδρω τό ρεΐθρον, 

10 καί τούτο γε την τών βαρβάρων άνεμάξατο ιδιότητα· ούτε γάρ αύτοί 
κα3' όδόν βαίνειν ισχύον τού δρόμου πλαζόμενοι καί άνάρρουν πάσχον-
τες, καί αύτός τοις πτώμασιν έμφραττόμενος τον συνή3η ρούν άνεκό-
πτετο καί βραχύ έπισχών καί ώσπερ άναστοιβασθείς πή μεν κατήρασσε 
κορυφώσας τό ρεύμα, πη δέ και έξεκυμαίνετο διεκπίπτων ύπερχειλής καί 

15 την παλαιάν κοίτην παρανομών ούτω μεστός ην των κειμένων, ούτως 
έπεπροσθεΐτο τοις πτώμασιν. "Ιππον στατόν εί'ποι αν τις τό βάρβαρον 
είω3ότα ποταμώ τούτω λούεσ3αι καί άναμιμνησκόμενον τού παλαιτά-
TOU νομού καί τούς δεσμούς τυραννούντα καί κατά λειμώνων τούτων 
κροαίνειν έθέλοντα, ούκ ήν δέ άρα δια τέλους καλά είναι τω τοιούτω 

20 ϊππω τά σκιρτήματα- κείται γάρ ιδού πολέμου ποδάγραις περιτε-
τυχηκώς· καί ίνα μή γράφω σύμβολα, όσοι τάς κεφαλάς ήραν μισούντες 
ήμάς, κάτω βέβληνται, καί οί έπιβεβηκότες τοις ϊπποις ού μόνον ένύστα-
ξαν, άλλά καί εις τον άδελφά τω ύπνω φρονούντα 3άνατον κατηνέχ3η-
σαν ήν 3αύμα βλέπειν, όπως άμφίβολον ήδη τό βάρβαρον έκ τε μετα-

25 φρένων τά τού κινδύνου εχοντες καί τά πρό οφθαλμών ούκ έλάττονα· 
καί ούχ' ούτως ό παρά τή ποιήσει άνήρ άπάλαμνος επί ποταμώ ϊσταται 
ώκυρρόω τε3αμβημένος καί όκνών τήν διάβασιν καί άπόρως εχων, ώς 
αύτοί τού παλαμναίου μεταπεσόντες φρονήματος είς δειλίαν έξώλισ3ον, 
ούτε τήν γήν ετι 3αρροΰντες καί τό τού ύδατος ύποβλεπόμενοι άπιστον 

30 καί διατι3έντες εαυτούς τή προθυμία μέν είς διάβασιν, τω εργω δέ εις 

93 Ape. 8,8 1 Hab . 3,8 3 Ps. 97,8 4 Plat. rep. 492c et al. 7 Ps. 
45,5 11 άνάρρουν: cf. Hipp. ule. 24; Eust. opuse, p. 276,43 13 avccaToißaaSsis: 
cf. Nie. Chon. hist. p. 71,50 v. Dieten et saepius; Eust. opuse, p. 310,29 16 II. 
6,506 sqq.; II. 15,263 sqq. 21 Ps. 82,3 22 Ps. 75,7 v. l . 23 cf. II. 14,231 et 
al. 26 II. 5 ,597 sq. 

14 ρεΟμα e κύμα corr. m. pr. 18 νομοϋ e vó- corr. m. pr. 
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γεφύρωμα, εϊς όπερ αυτούς ό φόβος ευ μάλα διεσκεύαζεν άπολι3ώσας 
μικρού τη νεκρώσει του ζωτικού. Ούτω ζευκτέον τα δύσπορα· τούτο 
άληθώς ευγενές και βασιλικόν υγρού γεφύρωμα· τό γαρ Περσικόν τό τε 
Έλλησττόντιον ζεΰγμα καί τό τοΰ ιερού Στόματος μανίας άντικρυς 

35 ένδειξις. Τούτο την Ήρακλέος ύπερεκβέβηκε μηχανήν, ού μόνον κα3' ήν 
ποταμού έπεΐχε σκιρτήματα, ή ν δέ αύτός 'Αχελώος τταρεκνεύων τό ρεύμα 
καί κακοποιών εις την γείτονα χέρσον τί γ α ρ μέγα γήν όλίγην άναψύ-
ξαι κατακλυζομένην ποταμίω ρεύματι; οΰδ' οπότε την τοΰ Αΰγέου 
κάκκην α π ή γ α γ ε ποταμόν έ π α γ α γ ώ ν παίζοντος γάρ ήν εκεΐνό γε τό 

40 έργον καί δαπανώντος εις κενόν τον καιρόν, τό πολυτελέστατον, κα3ά 
τις είπεν, άνάλωμα - πού τοίνυν όμοια ταύτα έργω πολέμου σπουδαίω, 
ΰφ' ου κοσμικόν τε καταπέπρακται τό καλόν καί ουδέ μοχθηρία Ολης 
ά π ή χ 3 η παραρριπτομένης εκ ζώων, δυσοδμία δέ ά3εότητος απεναντίας 
φερομένη τοίς εις ευωδίαν τεταγμένοις θεού; 

45 Μέμνημαι παρά τοις έμοΐς (έμούς δέ λέγω τους Θετταλούς) καί ποτα-
μόν 3εοΰ τόν Μαίανδρον προσειπών, ον οιμαι καί ώς έξ επιρροής τίνος 
εις τό πολύρρουν σκευασάμενον καί τους περί αυτόν δέ κλώνας εις εν 
συλλέξαντα καί πληρω3έντα υδάτων πολύν έντιναχ3ήναι τοις κακοΐς, 
όποια θεός τερατουργεΐ ό τοις αυτού έχ3ροΐς τήν τών στοιχείων φύσιν 

50 έκπολεμών έ3εώρουν αυτόν καί ώς εις Κωκυτόν ή και 'Αχέροντα τήν εν 
Άιδου πορ3μεύοντα τους έμπίπτοντας. 'Εντεύθεν μεταβαίνων τ ω λ ό γ ω 
καί τάς εφεξής βασιλικός έκδρομάς έ3έμην, δι' ών τα ένδοτέρω καί ώς 
ειπείν αύται τών βαρβάρων αΐ καρδίαι άπήγοντο άποσπώμεναι, έξετι-
3έμην άνδράσιν έκείνοις φιλακροάμοσιν (τίς δέ, δς μή όρ3αΐς άκοαΐς τά 

55 τοιαύτα εΐσδέχεται;) καί τήν λοιπήν ά π α γ ω γ ή ν , τήν έν ζώοις, ών τό 
κορυφαΐον μέτρον όφ3αλμοί μέν οι έπιβαλόντες ραον έπιστώσαντο μετά 
3αύματος, άκοαί δέ κατ' αύτάς μονάζουσαι εις μακρόν αν έπιστήσωσι 
τόν άκροατήν άπορούμενον καί ήν ταύτα κένωσις βα3εΐα της βαρβα-
ρικής καί έρήμωσις ανδρών τε άποστερουμένης καί τών όσα συγκροτεί 

60 βίον άν3ρώπινον καί ήν μέν τάχα φορητόν τοις βαρβάροις τό της τύχης 
μονοειδές, καί έστερξαν, οϊμαι, οι πάντες πεσόντες ή περιόντες ξύμπαντες, 

31 γεφύρωμα: cf. los. bell. lud. 3,7,28 33 Aeschyl. Pers. 739 sqq. 35 ύπερεκ-
βέβηκε: cf. Äthan. Alex. gent. 33 36 Diod. Sic. 4,35 39 κάκκην: cf. Aristoph. pax 
162 et al. έτταγαγών: cf. Apollod. bibl. 2,5,5 sqq. 40 Plut. Ant. 28 44 cf. 
2 Cor. 2,15 45 Ps. 64,10 48 Ps. I.e. 54 cf. Apoll. Rhod. 1,514 

39 in marg. cod.: αντί τού κόττρον 40 τό e τόν corr. m. pr. 
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οτε πολέμου άγρα συνέσχεν αυτούς, τό μεν, ϊνα μή συναίσθησιν του 
κακού δια βίου έχοιεν, άλλ' εΐεν ανάλγητοι κείμενοι, τό δ', ότι ελπίδες αν 
φιλανθρωπίας αυτούς ύπέτρεφον θανοΟσι μεν γάρ καί τό άλγος συν-

65 εκείτο, ζώσι δέ τά των ελπίδων ήσαν ά3άνατα. Νυν δέ μεμέρισται τό 
κακόν αύτοΐς, καί τ ω πλείονι μέν κείνται οικτον έ3έλοντες, τ ω δέ λειπο-
μένω δουλεύουσι· καί τό γλυκύ των έλπίδων τοις ζώσι || παρατέμνεται, 
οίς κειμένους τους πλείους τε3εωρήκασιν, καί περιέχονται των βαρβα-
ρικών δυστυχημάτων μάρτυρες έκ βασιλικής άρετής καί αυτοί, ους οΰκ 

70 άν τις του άληθεύειν διαγράψειεν ει γάρ καί άναιδεύονται νέφει ψεύδους 
έπιπροσ3εΐν τό ήλιώδες του άλη3ίζεσ9αι, άλλ' ή των έργων έπίπνοια 
άπάγει μέν την κρυπτικήν νεφέλην, άναφαίνει δέ τό του είναι φώς καί 
λαμπρόν αί3ριάζειν ποιεί' βοώσι τά τραύματα όποια καί τινα παρανοι-
γόμενα στόματα' βοά ή έπ' άλλοδαπής οί'κησις, ή τών οικείων έκπτωσις· 

75 οί όλοφυρμοί, άλλ' αύτοί μέν εις άέρα ταχύ σκεδάννυνται, τό δέ δάκρυον 
ώς εις άέναον έπιρρέον, άλλ' αύτό πιεσμόν ψυχής παραδηλοΐ κρατερόν, 
δι' ου τό τοιούτον ύγρόν εκθλίβεται. 

Ταύτά μοι έπ' εκκλησίας περιηγουμένω τά μέν έν βιβλίου σώματι, τά 
δέ και άπό γλώσσης φ3εγγομένης, ώς έχει σχέδιον (έχει δέ οΰ κατά τό 

80 πάλαι περίτροχον, άλλά δυσδιεξόδευτον πρόεισι καί βραδύ), καί έτερον 
μα3εΐν τού αύτοκράτορος έπήλ3εν έκνίκημα, ού μόνον άναβάντος εις 
ύψος τω ύπερηρμένω του άνδραγα3ήματος καί αίχμαλωτεύσαντος αϊχ-
μαλωσίαν, άλλά καί εις βα3ύ προεκδραμόντος και τό τής όδού μήκιστον 
ταχύ έπιτεμόντος και τρίτον έγείραντος κατόρθωμα μέγα καί στοιβήν 

85 ταύτην τροπαίων έπισυστήσαντος καί εϋκλείας τεχνησαμένου μεγίστην 
έποικοδόμησιν καί είς πτώμα πλατύ καί άνέγερτον τούς έχ3ρούς κα-
ταστρώσαντος καί ού μόνον, άλλά καί την ζωγρίαν πολλήν άπελάσαν-
τος έν τοΤς περιλοίποις τών άριστέων, έν ταΐς συνοίκοις, έν τοϊς έπιγεννή-
μασι, καί τούτοις άττασιν ού τοις λογιζομένοις εις χυδαΐον λαόν, καί ών 

90 ού βραχύς λόγος, άλλά γένους τε αύχούσι τά πρώτα καί είς τό τής 
άνδρείας άξιουμένοις ένδοξον, καί τό όλον ειπείν, ους ή βάρβαρος γή 
μεγάλων άν πρίαιτο. 

81 εκνίκημα: passus sequens ή νομάς αγέλη, τ ό βάρβαρον (ρ. 247 ,8 ) explanat , quod impera-
tor iterum victoriam de Turcis reportavit. E textu apparet verisim. hoc loco expeditionem 
contra Panasium et Lacerium prope Laodiceam sitos circumscribi ; cf. Nie. Chon. hist, 
p. 195 ,5 v. Dieten (imprimis lin. 5: κατασκηνούντων). 

6 2 cf. Plut. Fab. 7 73 τταρανοιγόμευα: cf. Dio Cass. 7 3 , 9 75 cf. 1 Cor. 14,9 81 
v. supra ad lin. p. 2 3 8 , 1 1 Ps. 6 7 , 1 9 82 Ps. I .e . 

75 άλλά cod. : postea in άλλ' αύτοί corr. m. pr. 
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'Αλλά ταϋτα μεν ειτασχον, ώ κρατύ και άνίκητε βασιλεΰ, οι τ aïs σαΐζ 
περιτετυχηκότες χερσίν, δσον δέ του γένους αύτοίς ου τταρήν, τραυ-

95 μάτων μεν διεξέπεσον άπα3εΐς, άλλως δέ ΰπό τη ση έξουσία γεγένηνται-
μαθόντες γαρ τήν των γνησίων άπαγωγήν δεσμώται τοΰ φιλτέρου γί-
νονται και ώς έν αιχμαλωσία έλκονται και παρά τω δεσπότη γίνονται 
άσιδήρω κατεργασ3έντες πολεμώ, και άν3ομολογοΰνται τό δουλόσυνον 
και τήν βασιλικήν άνδραγαθίαν εις πλέον οϋτως ϋψούσι και τό αίχμάλω-

5 τον πλή3ος έπαύξουσι και ώς εις μίαν σύρροιαν τρέχουσιν έκ πηγών 
διαφόρων των έ3άδων νομών και ήσαν ταύτα τάξεως είρμώ προϊούσης 
έργα και άκολου3ίαν εσωζον, ην ούκ ήν έτέρως έκβήναι· χείρες πολέμου 
είχον τά νεογνά, και ή νομάς άγέλη, τό βάρβαρον, προς αυτά έπεστρέ-
φετο. Κατείχες, ώ κραταιότατε βασιλεΰ, τά του γένους γνήσια, τους 

10 παΐδας, τά γύναια, τό πάν ειπείν, τά φίλτατα, καί οί βάρβαροι προς 
αύτά εϊλκοντο· κατείχες τήν της φύσεως μαγνήτιν, καί τό άτεγκτον 
έκεΐνο καί σιδήρεον γένος έπεσπώντο προς σέ, καί έκολλάτο ή ψυχή 
αυτών όπίσω σου έπιδιωκόντων καί ποτνιωμένων καί ζητούντων τον 
ελεον καί εκλεγομένων έν τη ση αύλή παραρριπτεϊσθαι, ήπερ οΐκεΐν έν 

15 σκηνώμασιν αμαρτωλών καί τοίνυν έτύγχανον μέν του έφετοΰ, où παρ-
ερριπτοϋντο δέ, άλλα φιλαν3ρώπως φκειοΟντο κατά 3είαν μίμησιν, καί 
τό βασιλικόν άμνησίκακον έδεξιοΰτο αυτούς και 3εΐον γεώργιον, κάντεΰ-
3εν ό θεός έκαρπίζετο μετακεντριζομένων τών αγρίων εις ήμερα· καί ού 
λόγοις μόνοις φερεγγύοις είχον έκεΐνοι τό άγα3όν, άλλα καί γράμμασιν, 

20 οΐς χρυσαΐ κορωνίδες, ai βασιλικαί σφραγίδες, έπέκειντο. Έ3αύμασεν μέν 
συν ή έμή πόλις και ταύτα έκλαλούμενα ύπό τε της άλλης φήμης καί ύφ' 
ήμών, öv αν τρόπον θαυμάσαιεν οί συνετώς άκούοντες, οίς δέ πρό 
τούτων ή 3έα επέβαλλε, τά λαλη3έντα τε πιστώς ήγον καί τά 3εα3έντα 
δέ ούδέ αύτά έν όλίγω ε3εντο 3αύματος· ήν γάρ χρόνος ού πολύς ó πρό 

25 τών άρτι πτωμάτων τών βαρβαρικών, καί ε'ίδομεν οϊ Θετταλοί σπείρας 
όλας ανδρών, οϋς καί αύτούς ή της "Αγαρ κοιλία πλη3υνομένη ταΐς δια-
δοχαϊς προήγαγε, μέσην τήν ήμετέραν έλαύνοντας, άνδρας 3ήρας, γί-
γαντας, II άνδρας αίματα βλέποντας· καί έφανταζόμε3α καί έν αύτοΐς 

19 γράμμασιν: i. e. litteris imperialibus aliis e fontibus ignqtis, quae captivis eorumque 
familiis immigrantibus agros attribuisse videntur. Ad passum cf. P. Wir th , Die Bevölke-
rungspolitik der Komnenen- und Laskaridenkaiser, Byz. Forsch. 7 (1979) p. 2 0 9 sq. 2 6 
ή τη5 "Α. κοιλία: i. e. gens Turcica. 

3 v. supra p. 194 ,15 δουλόσυνον: cf. Eur. Hec. 4 4 8 ; Eust. opuse, p. 3 1 8 , 4 9 et sae-
pius 12 Hes. op. 176 Ps. 62 ,9 14 Ps. 83 ,11 18 μετακεντριζομένων: cf. 
Anon. ap. Walz, Rhet. gr. 1 ,643 2 8 cf. Athen. 6 , 2 2 4 b ( = T imocl . fr. 12 Kock) 

27 ήμετέραν ex ήμέραν corr. m. pr. 
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κένωσιν μεν της των βαρβάρων γης, μεταγγισμόν <δέ> των αϋτής 
30 ενοίκων εις τά ημέτερα και μεταφύτευσιν ττρέττουσαν βασιλεΐ τ ω καλώ 

γεωργώ· και πληθύναι ό θεός, έλέγομεν, τη καθ' ημάς γη τους τοιούτους 
καρπούς· και ή μεν των Ιταλών γη πάλαι ποτέ πολλούς δεξαμενή Έλλη-
νας μεγάλη έπωνομάσθη Ελλάς, γη ν δέ έκείνην την παρασχεδόν ήμΐν 
ούσαν και έτέραν καί άλλην, τάς πανταχού της Εύρώπης, έν αΤς τό 

35 Άγαρηνόν φύλον κατέσπαρται, εί'η αν εύεπήβολος άνθρωπος ό νέαν έπ-
ονομάσας Περσίδα ή καί γήν Εύρωπαίαν Περσών ούτως αύτοί έν ήμΐν 
πεπλήθυνται, οι μέν πλείους άκοντες, πολλοί δέ καί έκόντες μετοικιζόμε-
νοι και άποικιζόμενοι. 

'Αλλά ταύτα μέν έναγχος ήμΐν έθεατο καί διά θαύματος ήγετο, ά δέ 
40 νυν έθαυμάσαμεν, πολύ πλέον τό μεγαλεΐον πλουτεΐ· έστι γαρ ενταύθα 

πολυειδές εύρέσθαι τό κατόρθωμα. Έχομεν τούς αύτομολήσαντας ούδέν 
ήττους έκείνων ούτε τό πλήθος ούτε τό εις γένος αύχημα· έχομεν τούς 
έαλωκότας καί μαρτυρούντας τοις βασιλικοΐς τροπαίοις· έχομεν τούς πε-
σόντας, μάλλον μέν ούν ή γη μέν έκείνων αύτούς, ήμεΐς δέ τό μεγαλαυ-

45 χεΐν έχομεν τούς άμεταστρεπτί φεύγοντας· εί δέ μή έν χερσίν άρτι, άλλα 
μετά μικρόν εξομεν, εί τήν φυγήν άλλάξονται πρός τό στάσιμον. Προσ-
επίκειται αύτοΐς ώς οιά τις επιβαλλόμενος τόκος (χρεών γαρ ην αύτούς 
καί ούτω παθεΐν) καί ό τών ζώων πληθυσμός τών μέν άπελαθέντων, 
δσοις οι πόδες έπήρκουν, τών δέ καί καταστορεσθέντων εις γήν καί κατα-

50 καλυψάντων αύτήν, δσοις ούκ ήν χρήσασθαι προς αύτόν, ίνα θλίβοιντο 
άμφοτέρως τό βάρβαρον, οίς τε ούκέτι είχον καί οΤς ούκ εύχρηστούντο 
έχοντες· προσεπίκειται καί ό εκείθεν πλούτος (ού γάρ σκηνήτου δίκην ό 
πολέμιος όχλος έπιχωριάζων έπιπτεν ούδέ ώς ελαφρός όδίτης εύζώνως 
διεσκεύαστο προς εύτέλειαν, άλλά πολύς μέν αύτοΐς ό άσημος, πολύς δέ 

55 καί ό τό του χαρακτήρος έχων έπίσημον)· καί άπεπλούτουν ήμΐν ού 
μόνον ταΐς ψυχαΐς, άλλά καί τοις χρήμασι· καί ήν μέν καί τό Μαιάνδριον 
ρεύμα πλουτοποιόν όποια καί τις Πακτωλός τοις έκεΐθεν έρευνωμένοις, 
όσα τοις παρασυρομένοις εις ώραϊσμόν έπέπρεπον, πλούτος δέ ούτος 
άμετάλλευτος καί ούκ έχων κάματον καί ράων εις πορισμόν άγαθαί δή 

60 αύται ήμΐν ήμέραι και όλβιόδωροι, ού μόνον κατά τάς άλκυονίδας τόν 
τραχύν και εις μέγα έγηγερμένον στορέσασαι, άλλα καί έαρινόν 
έκλάμψασαι καί θέρος έκφήνασαι καρπιμώτατον καί ώς ειπείν χρύσεον. 
Τίνος ούν ούκ αν εί'η άξιος ό τάς τοιαύτας ήμΐν μετρών βασιλεύς ήλιος; 

4 6 ττροσεττίκειται: cf. Demosth. 2 7 , 6 6 6 0 Aristoph. av. 1 5 9 4 et al.; Nie. Chon. hist. 
2 8 0 , 3 8 6 2 Plut. mor. 183a et al. 

2 9 δε addidi 4 9 potius καταστορη3έντωυ cod.: facite corr. Regel 5 2 σκηνήτου: 
cf. Eust. ad II. 7 0 , 2 3 
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εΐποι μεν αν τις τοΰ παντός' εγώ δέ άλλ' υπέρ τό παν αυτόν τιθέμενος 
65 ούκ αν εχοιμι έξευρειν τό άξιον, έπιχειρών δε όμως μέτρω καθυπαγαγεΐν, 

ζωής όλβιου τα έργα σταθμώμαι της εις άπέραντον αύτη δέ τ ω μακρο-
βίω τε συγκροτηθήσεται και τ ω άδιαδόχω τοΰ γένους, ϊνα καί ό της 
πορφύρας φωσφόρος μετεκδεξάμενος επίσης τ ω πατρί τα της βασιλείας 
διοικονομήσηται καί ó έξ αΰτοΰ μετ' αύτόν καί συχνοί τοιούτοι τω αΐώνι 

70 συνδιεκτρέχοντες έπιμερίζοντος αΰτοΐς τοΰ παμβασιλέως 3εοΰ τόν βίον 
εις πολυχρόνιον. 

6 8 φωσφόροξ: i. e. filius imperatoris Alexius II. 

68 μετεκδεξάμενοζ: cf. Dion. Periheg. 7 4 ; Paul. Sil. soph. 3 6 9 
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T o ö α ύ τ ο ΰ λ ό γ ο ς έο ικώς έ π ι β α τ η ρ ί ω ε κ φ ω ν η θ ε ί ς επί τ η έκ 
Φ ρ α γ γ ί α ς έλεύσει τ η ς β α σ ι λ ι κ ή ς νύμφης εις τ η ν μ ε γ α λ ό -
π ο λ ι ν . 

5 Ούτε ήλιος άνατέλλων εύδιος και καλός είναι φιλοτιμούμενος έχοι αν 
μή ούχί έφέλκεσθαι όψιν φιλόκαλον, και τό νΟν δέ άνατέλλον à y a S ò v 
κακόχαρτον αν ούκ έπαγάγηται άνθρωπον, εϊ τις που καί ει'η έκεΐνος έν 
τοις τοιούτοις καλοΐς, ον μηδέ περιλάμψοι λαμπρότερος ποτε ήλιος. Φυ-
τόν τούτο βασιλείας μεγίστης νεοτήσιον -θάλλον, φυτόν εκείνο ρηγικής 

10 ρίζης έκπεφυκός· καλά καί άμφω καί οια βασιλείας ούτω μεγάλης παρα-
δείσω έμπρέπειν, ώς νΰν μεν έπαγγελίαυ προ'ίσχεσ3αι κοσμικής εύδαιμο-
νίας όποια καί τινας κάλυκας, μικρόν δέ όσον καί άνθην προβαλέσ3αι 
ήλιώδες πυρσεύουσαν καί του αύτίκα ωραίου καρπίμου προτρέχουσαν, 
μετ' ού πολύ δέ τότε καί τόν έν καιρώ καρπόν άποδώσουσαν έργον και 

15 τοΰτο, βασιλέων μέγιστε, τής σής καί δυνάμεως καί σοφίας, δι' ήν 
ζητοϋσι καί σέ βασιλείς, κατά τόν ύμνούμενον Σολομώντα, καί εξευρί-
σκουσιν φυτηκομεΐς μέν γάρ τόν κα3' ημάς τούτον ·9εΐον λειμώνα καί, 
ώς ούκ αν εϊη κάλλιον, καί παν άγαθόν αύ3ιγενές καί γνήσιον έγκαταφυ-
τεύεις αύτω, πραγματεύη δέ φιλοτίμως καί τά έτέρωθεν παγκαρπίαν 

20 ταύτην εύγενή τεχνώμενος· ούκ έστιν γούν τις άλλοεθνής γή, ης μή τό 
εύγενές καί κάρπιμον έπιλέγδην έρανιζόμενος τή κα3' ή μας ένερρίζωσας· 
καί τούτων τά μέν χορηγεί || ή έπονομαζομένη ταΐς ήλιακαΐς άνασχέσεσι 
(Πέρσαι ταύτα καί Μήδοι καί όσοι έξ 'Αράβων καί ούς δέ ή τής "Αγαρ 
κοιλία ταΐς διαδοχαΐς έπλήθυνε καί όσα τούτοις πρός τε ßoppäv καί τόν 

3 νύμφης: i . e . Agnes, Ludovici VII regis Francogall iae filia. Nuptiae celebratae sunt a . d . 
VI non. Mart . a. 1180 ; cf. Chalandon, Comnène 2 , 6 0 5 e narrat ione Guilelmi Tyrii; cf. 
et P. L a m m a , Comneni e Staufer, R o m a e 1 9 5 7 , 2 , 3 0 1 (qui falso praebet Februarium pro 
Mart io) . 9 φυτόν: i . e . filius imperatoris Alexius II. 23 Μηδοι: i . e . Turci Iconien-
ses necnon Saraceni Syriam Aegyptumque incolentes. ή της "Α. κοιλία: i. e. Turci inter 
regiones Asiae Minoris vagantes. 

7 cf. Hes. op. 28 16 3 Regn. 5 , 1 4 2 1 έπιλέγδην: cf. Nie. Chon. hist. p. 2 3 , 8 8 v. 
Dieten et saepius; Eust. ad II. 8 9 4 , 4 8 et saepius 

2 2 in marg. cod.: ή ανατολή 
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25 άντί3ετον νότον άντιπαρήκουσι), τά δε και ή προς δυσμάς άφωρισμένη 
ένδαψιλεύεται. Καλά καί εκείνα τά έξ έώας, δτε 3είω μοσχευ3έντα ύδατι, 
τ ω της παλιγγενεσίας λουτρώ, μετακεντρισ3ώσιν eîç ήμερα έξ 
άγριότητος- καλλίω ταύτα τά έξ εσπέρας, οίς αύτό3εν έχοντα τό εις 
φυτείαν καλόν εις τον κα3' ήμάς παράδεισον μετακηπεύονται, ώραΐα μεν 

30 ίδέσ3αι, καλά δέ καί της έν έργοις νοστιμότητος γεύσασ3αι, εϊ γε καί 
πόνους χειρών φαγεΐσ3αι οΰκ εστίν άρρητον καί ούτω μεν φιλοτίμως 
εχειν της 3είας ταύτης γεωργίας καί της πάντοθεν του ΐεροΰ λειμώνος 
του κα3' ή μας συγκροτήσεως, ίνα μηδέν τι των εις άρετήν άφορώντων 
εξω ταύτης εϊη, άλλά πάντα συγκομίζοιτο εις αυτόν καί ούτω γίνοιτο 

35 κόσμου κόσμος ή τ ω μεγάλω μεν έπονομαζομένη Κωνσταντίνω, δια δέ 
του σοΰ κράτους τό του σεμνύνεσ3αι έχουσα έπικόσμημα, ή καί άλλως 
ειπείν, ϊνα κατά τι φύσεως έργον καί αύτη των πόλεων ή προέχουσα ώς 
οια φίλιους οίκειουμένη τούτους χυμούς έκτρέφηται εις εύκλειαν καί εις 
άκρον βασιλικού μεγέ3ους έξαίρηται, ή καί ώς έπί πολυτιμήτου στέμμα-

40 τος διαπρεπή τοις πανταχό3εν τιμίοις καί μηδέν ö τι τών πολλής ήξιω-
μένων τιμής έπιλείπη αύτήν - καί ποιείς μέν άεί ούτως, ώ τού μεγάλου 
καί πρώτου τών τοιούτων φυτών εργάτου ύποφήτα βασιλεύ, τό δέ νύν 
έργον ούκ οιδα, εϊ μή 3αρρούντως άπας εις φρένας βα3υνόμενος εϊποι άν 
μη έλαττον είναι μή μόνον τών εις μνήμην κειμένων ήμίν τήν άρτι καί 

45 συγγραφικήν, άλλά καί τών όσα περί τήν τά πάλαι καί έκ μακρού κατα-
σύρουσαν εις ήμετέραν μά3ησιν. Γένος εκείνο, ου γέμουσι μέν βίβλοι πα -
λαιαί, γέμουσι δέ καί τά τών φιλολογωτάτων στόματα (πολύ γ ά ρ 
δήπου3εν καί έν μεγίστω λόγου κείμενον τό Γερμανικόν φΰλον εϊτουν 
Φραγγικόν), πάλαι μέν ποτέ άλλως έπεβάλετο τής ήμετέρας γής καί 

50 έπι3υμίαν έπε3ύμησε μεγάλην, ειπείν εύφημότερον, ήν ούκ έξετέλεσε, καί 
άπώλετο άν, όσον εκείνου μάχιμον ή κα3' ήμάς αύτη γ ή έ3εάσατο, έ3ε-
άσατο δέ, όσον άν3ηρόν καί άπόλεκτον, ει μή φιλαν3ρωπία βασιλική 
έπίπροσ3εν γενομένη τών όπλων αύτά μέν ώς οία καί φλογίνην τινά 
ρομφαίαν επέστρεψε, τόν δέ ρήγα έκεΐνον εις τον κα3' ήμάς εισήγαγε 

55 τούτον παράδεισον καί τρυφήσαντα, έφ' οίς έχρήν, μετ' ειρήνης χαί-

35 ή — Κωνσταντίνω: sc. Constantinopolis. 49 Φραγγικόν: orator hoc loco nomina 
Germanorum necnon Francogallorum contaminât. Ut e textu sequenti apparet, memoria 
fit Francogallorum et Ludovici regis Francogalliae. 54 ρήγα: i. e. Ludovicus VII, rex 
Francogalliae, qui cum crucigeris a. 1147 Constantinopolim venit. 

27 Tit. 3,5 cf. supra p. 247,18; ad vocem cf. Anon. ap. Walz, Rhet. gr. 1,643 29 
μετακηπεύονται: cf. Anon, prooem. in Ps.-Aristot. plant. 814"35; Niceph. Basil, prog. 
I,524 Walz 31 Ps. 127,2 35 cf. Orig. in Ioh. 6,59 (38) et al. 38 cf. Eust. ad 
II. 671,60 50 Num. 11,4; Ps. 105,14 53 Gen. 3,24 
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ροντα άττέσταλκεν. Άλλα ταύτα μεν πάλαι ποτέ, ότε και ημείς τ ώ 
3ριάμβω παρήμεν καί τοις τελούμενος έξε3αμβούμε3α, νυν δε ό άρχων 
εκείνος βελτίων έαυτοΟ άττεκβάς ου μόνον ουδέ εις έν3ύμιον όπλα φέρει 
(πέπον3ε γάρ έλεγχον σαφή την διάπειραν), άλλα καί της όλης αρχής 

60 προτί3εται πρίασ3αι εις εν έλ3εΐν φιλίως τω βασιλικώ άξιώματι και είς 
άντάλλαγμα δουλώσεως τό βασιλικόν ιτοτνιάται συνάλλαγμα καί τό 
Άρεϊκόν άπορρίψας είς 3εοκλύτησιν έρχεται, δι' ής οί κατά νόμον έρωτες 
τελεσ3ήσονται. 

Καί έστι νΰν 3αυμάσαι ττεριττέτειαν ταύτην βίου, όπως, ήν ό πατήρ 
65 τρομαλέος έβάδισε, ταυτην ή νύμφη παις χαίρουσα ώδευσε μυρίαις λαμ-

πομένη ταΐς χάρισι, μάλλον μέν ουν ειπείν άκριβέστερον, ήν ό πατήρ 
ποτε χαίρων έπάτησεν, οίς ό ευεργετικώτατος αυτοκράτωρ βασιλικώς 
εκείνον έδεξιώσατο, ταυτην και ή 3υγάτηρ ίμερόεν λάμπουσα χαρμό-
συνος περιελήλυ3εν. Άλλ' εκείνος μέν ταχύ άπέδραμεν οϊκοι (οϋτω γάρ 

70 έδει) καί τάς των πολιτών όψεις παρήλ3ε, τό δέ παρόν άγα3όν εύχόμε3α 
αυτό τε παραμένειν είς μακρόν καί διαδοχήν αίωνίαν προενεγκεΐν, ίνα ή 
των καλών τούτων επιπλοκή κα3άπερ τις χρυσέα σειρά διατεινομένη 
έπί μήκιστον συνεχή τό πάν. 

Λογιζόμε3α ένταύ3α, ώ καί άνδρικώτατε καί σοφώτατε βασιλεΰ, οίον 
75 τραύμα ήδη έντέτηκε των Εύρωπαίων έ3νών δσοις τά περί ήμάς ούκ 

εύστοργα, καί όπως έκείνοις αϊ καρδίαι τω φόβω πατάσσουσι καί έκπη-
δάν, ό φασιν, τοϋ στή3ους βούλονται· οϊδασι γάρ καί αύτοί διανοεΐσ3αι, 
όπως έκατόγχειρες είναι δοκούντες, οίς έκ πολλών έ3νών συγκεκρότηντο, 
άποσπώνται τάς μάχιμους ταύτας χείρας- καί αύται μέν παρ' ήμΐν αύ-

80 ταΐς ψυχαΐς || κεκολλημέναι γίνονται, αυτοί δέ τό εντεΰ3εν εύχείρωτοι 
διεκπίπτουσι· συνεννοούνται ώς είς χείλος εν συγκεκροτημένοι ώς τά 
πολλά τή σή έπινεύσει, συγχέονται καί άλλα φωνεΐν ό τι καί φρονεΐν 
άναγκάζονται καί τόν του συμπνέειν σύνδεσμον εις διχόνοιαν λύουσι καί 
κατά τούς μή εαυτών όντας διάκεινται ού συναιρόμενοι άλλήλοις τά είς 

85 συγκρότησιν, άλλ' άνταίροντες τά εις πολέμου συγκροτησμόν καί ή3ε-
λον μέν αυτοί άπεναντίας έλ3εϊν τ ω παρόντι καλώ καί τήν πανήγυριν 
διαταράξαι καί άναχορεΰσαι τήν έορτήν πρός άγα3οΰ είναι κρίνοντες 
αύτοΐς τήν διάστασιν καί ήν μέν έκείνοις τό κρίνειν ένταΰ3α σφαλλόμε-
νον· τι γάρ άν καί όναιντο βουλευμάτων τοιούτων, έν3α ή αύτοκρατο-

90 ρική άνδρεία προσεπι3ήκης ού δέοιτο άν διά τό αύταρκες; ούκ έγίνετο 
δ' ουν όμως τό σφίσι 3ελητόν, άλλ' ό σός φόβος προτρέχων έξήρε τής 
όδοΰ άπαν πρόσκομμα καί περιήρει τά σκάνδαλα καί άπαραποδίστως 

58 άπεκβάς: cf. Eust. ad II. 1062,61 et saepius 65 τρομαλέος: cf. Theod. Prodr. Amar, 
p. 120 Du Theil Eust. Macremb. 5,16; Nicet. Eugen. 3 ,219 72 II. 8,19 et 
al. 76 εϋστοργα: cf. Suda s.v. άπα$έστατα cf. II. 13,282 Aristaen. 
2,5 80 Gen. 11,1; 6 
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ένυμφοστόλει τό καί ποθούν και άντιποθούμενον- και τό μεν πΰρ του 
θυμοΰ τοις άντιπαρακαθημένοις πολύ άνεκαίετο και αϊ καρδίαι αύτοΐς 

95 έβράσσοντο, φόβος δέ καταψύχων ό εκ βασιλέως έστορέννυε τους βρα-
σμούς και ώς οιά τις βίαιος νότος εκείνος ό της παλαιάς διήρει καθά καί 
τινα Έρυθράν τά φόνια εκείνων συστήματα· καί ούτω τό ήμέτερον άβλα-
βες διεξήρχετο- καί ού ταϋτα μόνον, άλλα καί λοιπά έπηκολούθει έργα 
θαυμάζειν άξια- προπομπαί πολυπληθείς, φιλοφροσύναι πολυειδεΐς, όλ-

5 βιοι ξενίαι, δεξιώσεων εύθηνίαι, ύποδοχαί, δι' ών λαός πλούσιος λιτανεύ-
ειν ειχε τοιαύτα πρόσωπα- καί ει μή τό του μύθου αύτόνομον εύ ποιοΰν 
πάλαι άνατέτραπτο, ούκ άν ώκνησέ τις των τά τοιαύτα δεινών ειπείν 
καί νυν ρέειν μεν τάς ένοδίους κρήνας ύγροΐς, οίς τρυφώσιν άνθρωποι, 
θυηλαΐς δέ βρίθειν τά μεταξύ, άτμοΐς δέ καταπνέεσθαι τόν άέρα εύώδε-

10 σιν, έμπομπευόντων οίον καί τών στοιχείων τω καλώ της πανηγύρεως. 
Έπεί δέ ό της όρθότητος νόμος τά μυθικά μέν άπάγει παραπετά-

σματα, έμφανίζεσθαι δέ θέλει άπαρακάλυπτον την άλήθειαν, συνεπορεύ-
ετο, ειπείν άκατεργάστως, ή σύν θεώ ευτυχία τοϊς νυμφοστόλοις· τό έν 
ύγιεία εύάρμοστον, τό τοΰ άέρος γαλήνιου, τό έν θαλάσση εΰφορον καί 

15 όλως ήν άγαθόν άπαν προτρέχον καί άγαθαΐς έλπίσιν αυτούς επαγόμε-
νου' εί δέ καί γηθοσύυη θάλασσαν ή ποίησις διΐστασθαί που φησίν, άλλ' 
ένταϋθα τούτου μέν ούδέ ήν ουδεμία χρεία- έστόρεσε δέ θεός μεγακήτεα 
πόντου, εϊ'ποι τις άυ προσφυέστερον ποιητικού λειμώνος άνθος καί τοΰτο 
άποτεμόμενος- κήτεα δέ τά υπό τή θαλάσση έπί τοις βλεπομένοις άνα-

20 σκιρταν άτάλλοντα, δ δή καί αύτό τερατώδες έστι ραψωδημα, περιεργό-
τατόν τε ειπείν καί ούδέ προς άνάγκης ήν έπισυμβήναι τω πράγματι -

ήρκεσε yàp είς θαύμα τό τά χερσαία θηρία τά διά τό της ενέδρας υπου-
λον ύφαλα τοιούτον τι παθεΐν, τό μέν έκόντα, τό δ' ούχ' έκόντα, ώς 
άνόπιν ò λόγος έλάλησε. 'Αφροδίτη μέν ουν άναδυομένη της θαλάττης 

25 άλλους τε λόγους είχε συμβολικούς καί τοις ζωγραφεΐν βουλομένοις παρ-
έσχε πράγματα, τό δέ νΰν διά θαλάττης τούτο άποδοθέν ήμΐν άγαθόν 
ούτε τά άλλα προσήκει ούδέν έκείνοις τοϊς πάλαι καί ούδέ τοις περί 
χρωμάτων άνθη έντριβομένοις φροντίδας ένδαψιλεύσεται, άλλά τοις καλ-
λιγραφεΐν τεχνωμένοις τά μεγάλου θαύματος άξια πολύν άγώνα παρ-

30 έξεται, οϊ παρεξετάσουσι γένος μέν γένει, καλόν έκεΐνο καλλίστω τούτω, 
μέγα τό εξ εσπέρας μεγίστω τω καθ' ή μας, καί αύξήσουσι μέν πάντως 

93 cf. Xen. mem. 2,6,28 Ez. 36,5 et al. 95 Ex. 14,21 1 cf. Ex. 14,29 5 
Ps. 44,13 8 cf. Eur. Bacch. 142 sqq. 16 II. 13,29 17 Od. 3,158 19 II. 
13,27 22 cf. Eust. ad II. 443,35 sq. 23 cf. p. 252,88 24 Strab. 14,2,19 et al. 

7 άνατέτραπτο πάλαι cod.; quas voces transponendas esse litteris β' et α' postea supra-
scriptis indicavit m. pr. 28 περί χρώματα άν3έων exspectaveris 
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εις όσον μήκιστον τα ένταϋθα, ούκ αν δέ άπορεΐν αύτοΐς έσται λόγοις 
καί επί θάτερα εύροεϊν άντιτταραθήσουσι και κάλλος νυμφικόν τό εκείθεν 
και θάλος δέ τοΟτο βασιλείας καλόν πορφύρεον, άντιλάμποντα ήλιώδες 

35 καί στιλπνόν έκπυρσεύοντα και άγώνα μεν τό πρεσβεΐον της καλλονής 
τιθέμενα, έπαθλον δέ την εις εν σύγκρασιν των η θ ώ ν καί χορός κάν-
ταΰθα Χαρίτων χείρας οιον συμβεβληκώς κύκλον εγκωμίων || περιαγάγη 
θαυμάσιον έσται μέρος αϋτοίς θαύματος και του Λιγυστικοΰ φύλου τό 
Γενουϊτικόν, όπως προ έργου παντός την πρόοδον θέμενον προήγε δου-

40 λικώτερον καί νυμφοστόλοις κελεύσμασιν ρυθμιζόμενον έπωρχεϊτο τοις 
κύμασιν ευτυχώς ναυτιλλόμενον χορηγήσει λογογραφίας ϋλην αύτοΐς 
καί ή εφ' ήμών έγχώριος πρόοδος, όπως τα τέκνα τής πόλεως έφ' ημέρας 
μέν συχνάς μετέωρα ταΐς έλπίσιν έφέροντο και τόν καιρόν έμετροϋντο, 
πηνίκα τό έλπιζόμενον όψονται. Ώς δέ έγγύς ην ό γλυκύς τής ελπίδος 

45 καρπός, ή του ποθουμένου θέα, καί τρυφαν έξήν τους φιλοθεάμονας, 
έξεκενουτο μέν ή πόλις έπ' αυτήν, συνέρρεον δέ πάντες επί τό μεγαλεΐον 
τής όψεως, καί ουδείς όστις έπί τοσούτον έθελόκακος ην καί τό καλόν 
όκνών, ώς μή θέλειν κοινωνός είναι τής πανηγύρεως· έπληθεν ή αίγιαλΐ-
τις άπασα καί δρον έποιεΐτο του θαλαττίου ύδατος τό συστηματικόν 

50 φϋλον τής πόλεως, οι καί κύματα μέγα βοώντα ϋπερφωνοΰντες τάς ευφη-
μίας άνύψουν έως καί εις ούρανόν οί έπί τών τειχισμάτων τής πόλεως, 
άλλ' αυτούς έστοιβασμένους οίον είδεν άν τις έπ' άλλήλους καί τείχος 
τούτω επί τείχει έαυτούς σχεδιάζοντας· καί ό εκείθεν εύφημητήριος άντ-
επηχών τοις κάτωθεν άρμονίαν έκίρνα, βαρεΐαν μέν καί οϊαν καταβομ-

55 βεΐν άκοάς, έπαξίαν δέ όμως τής έορτής· έξαρτύσει τοις γράφουσι περι-
φραστικήν ποικιλίαν καί ό τών τριήρεων αριθμός καταστρωννύων μέν 
τ ω πλήθει την θάλασσαν καί φαντασίαν ούτω πέμπων ναυστάθμων, 
όποι πελάσουσιν, οίς την θάλασσαν έκρυπτον, λειμώνος δέ παραφαίνων 
όψιν τ ώ άνθη ρω καί ποικίλω τών έν αύταϊς, ο'ί ταϊς στολαϊς έξέλαμπον 

60 ταΐς χρυσέαις, ταΐς έξ άργύρου, ταΐς έξ έτέρας ύλης, όσας ραδιουργίαι 
βαφής εις τρυφήν άρτύουσιν όψεως, ώς μηκέτι νύκτα ποικιλείμονα προσ-
ονομάζεσθαι ποιητικώτερον, άλλα προσφυέστερον καί την έξ ιμα-
τισμών ποικίλων τα τοιαύτα κάλλη έπί νώτου φέρουσαν θάλασσαν. Ώ ς 
δέ τά βασίλεια τό άγαθόν είσοικίσαιτο καί ώς βαθεΐα περί αύτά χαρμονή 

65 καί οίος ό ύμνητήριος καί όσα τά δεξιώματα, έργον αν ούκ ολίγον καί 
αύτά χορηγήση τοις καί περί τοιάδε πονεΐσθαι θέλουσιν οΐ δέ τίνες 

3 6 Od. 18 ,194 5 0 cf. II. 17 ,264 sqq. et al. 53 άντεπηχών: cf. Lucían, cat. 19; 
Const . Diac . laud. 27 61 Aeschyl. Prom. 24 

34 πορφυρού cod.: ττορφύρεον coniecerat Regel 4 8 αϊγιαλίτις cod. : accentum correxi 
cf. et p. 2 7 7 , 4 8 
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3αυμάσονται καί, όπως (άπεριέργως τάς όψεις πέμψαντες), ή μέν βασι-
λική παις άπαξ έπιβαλούσα τό βλέμμα τω ποθουμένω της πορφύρας 
βλαστω καί 3αυμάσασα, ώς έξήν, είτα κατά γης τάς όψεις έρριψε και 

70 τω της αϊδοϋς προκαλυψαμένη παραπετάσματι καί παν τό πρόσωπον 
χρωσ3εΐσα πορφύρεον εαυτής ήν και επί σχήματος εμενεν, ό δέ καί αυτός 
άτενίσας γλυκύ καί τάς των ομμάτων έπαφείς άκτίνας ούκέτι ραδίως αύ-
τάς συνέστελλεν, άλλα τόν τοΰ νυμφικού προσώπου λειμώνα περιεχό-
ρευεν ουδέ γάρ ούτω νηπιάζειν ή φύσις αύτόν έ3έλει, ώς μή έπιγνώμονα 

75 τοιούτου καλοϋ είναι καί κάλλους εξαισίου γνώμονα. 
Φιλοσοφήσουσιν εκείνοι βα3ύτερον καί τά κατά τόν αυτοκράτορα, 

όπως καί τήν νυμφοστολη3εΐσαν προς άξίαν ϋποδεξάμενος διά 3εραπείας 
άπάσης ήγαγε καί του βασιλέως παιδός, ώς διατε3είη πρός τήν 3έαν, 
άπεπειράσατο δεξιώτατα καί τόν λόγον είς άφέλειαν σεμνήν υπαγαγών 

80 εις φιλοσοφίαν πολυειδή εκείνον ενήγαγε. Τοιούτοις τόποις εκείνοι τό λο-
γογράφον φύλον έπεξεργαστικώτερον διακονησάμενοι βίβλους παρα-
δόξων άκουσμάτων έκπονήσονται καί μνημοσύνης επαινετής δέλτους 
διασκευάσονται κάλλιον ήπερ ήμεΐς, ους καί τό σχήμα έσω τοϋ μετρίου 
σφίγγει καί τό γήρας απάγει τοΰ σοφίζεσ3αι εις αβρότητα (καί ó καιρός 

85 δέ μετρείται είς πάνυ στενόν)' τοσούτον ένευκαιρούσιν ειπείν καί, ότι σύν-
οδοι μέν φωστήρων των έν ούρανω, ήνίκα και αύτούς ή νενομισμένη 
περίοδος εις τήν κεκανονισμένην άγάγοι σύμβασιν, ποιούντων ó τι καί 
ποιεΐν έτάχ3ησαν, σύνοδος δέ αύτη άστέρων τούτων, ούς τω τής αύτο-
κρατορίας ϊδοιμεν έμπρέποντας στερεώματι, δτε καιρός καί τοιαύτης 

90 φαύσεως από τής άρτι αί3ρίαν ελπίδων κα3υποφαίνει στα3ηράν, ώς 
άγα3ού παντός ήμΐν αίτιοι έσονται, || ότι μηδέ κατ' εκείνους τούς άνω 
άπροαίρετα καί άψυχα και αύτοί συμβήσονται, άλλά 3εός έν μέσω έσται 
αύτών, ò τών βασιλευόντων βασιλεύς, καί ύπ ' αύτώ τω καί οδηγώ καί 
αύτόχρημα προς ζωή ν όδω συνοδεύσουσι καί τών αύτοκρατορικών άρ-

95 χετύπων κειμένων προ όφ3αλμών πρός τά τοιαύτα έπιστραφήσονται 
άγα3ά καί σωτηριωδώς τό σύμπαν διευ3ετήσουσι 3ειότερον διοικούν-
τες, οις αύτοί διοικονομούνται άνω3εν. Έ γ ώ δέ, ώ πορφύρας μεγαλοφυ-
έστατε όρπηξ, τολμήσας υπό τής έν λόγω 3ερμότητος ήδέως άν πυ-
3οίμην, οίος άρα καί άποβήση χρόνοις ύστέροις, έάν άπό τής άρτι, ότε 

5 άπαλόν έτι 3άλλεις, ούτω στερεά προφαίνης έργα καί τοιούτους προ-
ΐ'σχη τούς επαγωγούς έρωτας, ώς έπισπάσ3αι τηλικαύτα έ3νη πρός σέ· 

73 Ach. Tat. 1,19,2 82 cf. Aeschyl. Prom. 789 90 κα3υποφαίυει: cf. Eust. opuse, 
p. 189,94 92 Ps. 45,6 93 1 Tim. 6,15 94 cf. loh. 14,6 

3 πει3οίμην cod.: corr. Regel 
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καί σοι τοσούτον τό έφολκόν, ώς εκ περάτων γης άφικνεϊσ3αι τοιαύτα 
πρόσωπα του σοΰ κάλλους έφιέμενα- εν3α καί συνεννοεΐσδαι ήμΐν επει-
σιν, ήλίκον έργον πατέρα εκείνον έξάρχοντα γης άπειρίτου καί παίδων 

10 δ' οϋ μόνον έπιγονήν εΰχόμενον, άλλά και 3έαν την έν όφάαλμοΐς, είτα 
περιϊδεϊν νεάνιδα ταύτην οϋτω μεν καλήν, ούτω δέ καί πο3εινοτάτην 
έκείνω καί εις τρυφήν μεν ουσαν όψεως, έσω δέ ψυχής κειμένην άπόθετον, 
καί άποσπάσαι κα3άπερ εϊ καί τι μέρος της ψυχής καί εις γήν έτέραν έκ 
τής αυτού διαπέμψασ3αι, ών μεταξύ μυρία τε όρη σκιόεντα δάλασσά τε 

15 ήχήεσσα. Τί δή ποτε τοΟτο ην; λογισμός πείσας εκείνον τον άρχοντα, 
ώς άρα και μείζονι βασιλεΐ συνάψει τό κήδος καί έλεεΐν εϊδότι καί 3ειό-
τατα την ιλαρότητα, ώς εντεύθεν την σταλεΐσαν εις παΐδα έγγράψεσ3αι 
καί άντί πατρός γενέσθαι 3υγατρί ταύτη, ης τόν πατέρα υίοϋ δίκην 
έφιλοφρονήσατο, ήνίκα δουλικώς αϋτω προσενήνεκτο· ήδη δέ καί ώς 

20 δωροφόρημα ταύτην προσήνεγκεν ού των εν όλίγω τιμής κειμένων, άλλ', 
όπερ αν ψυχής πατρικής έρεΐ τις απόσπασμα. 

Καί τοιαύτα μεν τά του ρηγός του πατρός· που δέ 3αύματος καί 
τά τής παιδός 3ήσει τις, ήτις άμα τε ήκουσεν έκείνου τά ψαλμικά οίον 
ύποφωνοΰντος ήρέμα τή 3υγατρί, τό άκούσαι καί κλΐναι τό ους καί έπι-

25 λα3έσ3αι λαοΟ τε καί οίκου του πατρικού, ώς άν έπι3υμήση ó νέος βασι-
λεύς τοΰ κάλλους αυτής, καί 3ελχ3εΐσα τω άσματι καί τω έπάδοντι ύπ-
ακούσασα πλείω ένέφηνεν άγα3ά, εϊδέναι τε πατρί άγα3ά συμβουλευο-
μένω πεί3εσ3αι καί τό δέον έν ούτω νεωτάτη τή ηλικία συνεννοεΐσ3αι 
και σωφρόνως δέ έχειν, οίς την ήλικιώτιν χορείαν περιεφρόνησε, καί φιλο-

30 σοφεΐν δέ καί φιλόκαλον είναι, οις τό κρεΐττον και άριστον συλλογισα-
μένη επέκρινε, καί έξελ3ούσα έκ τής πατριώτιδος γής καί συσκευασαμένη 
έλ3εΐν εις γήν, ην ούκ άν ε'ίποιμεν μή κα3υποδεΐξαι 3εόν, έλογίσατο καί 
αύτη πατρίδα πάσαν είναι, όπουπερ άν εύ πράττοι τις, πάντως δέ φιλο-
σόφως τηνικαύτα έπιβαλοϋσα και βασιλεία βασιλείαν παρέ3ετο καί δυ-

35 νάμει δύναμιν καί πάντα τά έκεΐσε καλά τοις παρ' ήμΐν άγαθοΐς, καί 
ούτως έν ηλικία παιδική πολιάν ένεδείξατο φρόνησιν; ένταϋ3α δέ καί τό 
φιλομα3ές διεκφαίνεται· ού γαρ άν εις τούτο ήλ3εν επιλογής, εί μή συχνά 

9 πατέρα: i. Ludovicus VII, rex Francogalliae. 

7 Lib. or. 13,5 ( = Ale. frg. 3 5 0 , 1 Lobel-Page); Thuc . 1 ,69 14 II. 1 ,156 sq. 2 0 
δωροφόρημα: cf. Const. Manass . chron. 353 21 cf. Plut. mor. 905a ( = Epicur. frg. 
3 2 9 Usener) et al. 2 6 Ps. 4 4 , 1 1 sq. 31 Eur. Heraclid. 7 5 5 3 2 κα3υποδεΐξαι: 
cf. Eust. opuse, p. 109 ,52 et saepius 33 Aristoph. PI. 1151 37 δίΕκφαίνεται: cf. 
Philostr. im. 1 ,14 ; Eust. ad II. 100 ,33 et saepius 

17 Ιγγράψασ3αι coni. Regel 
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πυν3ανομένη βα3εΐαν ένεμάξατο γνώσιν καί μά3ησιν άνεξάλειπτον εις 
ψυχήν Ινεκόλαψε· καί ούτω μέν ούκ έξω λόγου επήλθε μοι άπορεΐν, ώ 

40 πορφύρας βλαστέ, ήλίκος έση επί τοις έσαΰ3ις τ ω χρόνω καλοΐς, ει δή 
καί άπό της άρτι τοιαύταις έλλάμπη μεγαλειότησιν ήσαν δε άρα ταύτα 
οΰ πάντη καινά, σύντροχα δε άλλως τοις φ3άσασιν έσφίγγου σπαργά-
νοις, καί σέ, τό μέγα καλόν, σμικρόν περιέγραφε λίκνον, σεμνότερον δέ 
ειπείν, βρεφικόν άνάκλιντρον καί τά έ3νη (περιήλ3ε γ α ρ αυτούς ή γλυ-

45 κεϊα φήμη της σης γεννήσεως) έδωροφόρουν σοι, ò μέν παραξιφίδα τινά 
τοιούτω βρέφει πρέπουσαν, ó δέ φαρέτραν ύποκοριζομένην τό άνδρικόν, 
έτερος δέ τις τόξον τήν έν σοι άνδρείαν προοιμιαζόμενον, καί άλλος άλλο 
τι των λόγου αξίων καί, δι' ου εΤχεν όσιοΰσ3αι τήν δούλωσιν. 

Άπελύου των σπαργάνων ταχύ , ουδέ γ ά ρ ή3ελεν ή φύσις άποστε-
50 νουν έν αύτοΐς τόν πλατϋναι τά 'Ρωμαίων όρια ελπίδας στα3ηράς ύπο-

τείνοντα· έβημάτιζες ήδη καί γόνυ γουνός άμείβων έκ βρέφους εις πα ΐδα 
διέβαινες || καί τά πανταχό3εν γης δώρα προσεπηυξάνοντο. Βλέπει σε 
νυν ό γ ίγας ήλιος εις εύμέγε3ες ήλικιούμενον, καί τόξον ήδη εντείνεις καί 
βάλλεις εύσκοπα, και σπά3ην άνατείνεις καί πίπτει 3ηρίον τό προσπε-

55 σόν, καί δόρυ προ χειρών καί τό έργον υπέρ πα ΐδα καί ου κα3' ένα 
τρόπον άνεμοτρεφές έκεϊνο παρά σοι, άλλά και ότι ελαφρότατα κουφίζων 
μεταχειρίζη αυτό καί διαλυγίζεις τήν χείρα καί στρέφεις αυτό εύπετώς, 
ώς έάν καί ί π π ο υ έρρύ3μιζες μάστιγα, καί ποτε κρούσας τινά ουκ έξω τι 
ποιείς γενναιότητος. Έντεΰ3εν (ουδέ γάρ έχρήν ταΐς γενικαΐς άριστείαις 

60 μή καί τό κλέος συμπαραμετρεΐσ3αι μηδέ άνέκφαντον εΐναι, ώσπερ ουδέ 
ήλιακήν άνάβασιν, ούτως ουδέ τήν βασιλικήν ταύτην παρύψωσιν) αίρε-
ται σημεΐον ώς άπό του βουνού της βασιλικής ταύτης περιωπής καί τοις 
άπανταχοΟ γης διαδείκνυται καί πάντες προορώνταί σου τά έν άγα3οΐς 
καλλιστεία καί παρά σέ φ3άνοντες άλλήλους ήκουσιν οι μέν ούτως, οι δέ 

65 άλλως, καί πολυτρόπως άπαντες καί δεξιοΰνται τό μέλλον εϋεπηβόλως 
άρραβωνιζόμενοι. 

Καί τά μέν άλλα τών σών εις περιήγησιν άγαγε ΐν ζητώ καιρόν έτερον, 
ίνα μή συντέμω έν ού δέοντι τά μακρού λόγου άξια, τών δέ χ3ές που 
καί πρό βραχέος έν ήμΐν άγα3ών ò μέν του πολέμου άποικισμός χειρών 

70 έργον αυτοκρατορικών, τό δέ τής ειρήνης καλόν ούκ άν έχοιμεν ειπείν 

42 cf. Le. 2,7 44 άνάκλιντρον: cf. Eust. ad Od. 1855,23 et al. cf. Mt. 
2,1 sqq. 51 II. 11,547 52 προσεπηυξάνοντο: cf. Dio Cass. 40,18 et saepius; Eust. 
opuse, p. 183,59 et saepius 56 άνεμοτρεφέξ: ad vocem Homericam cf. II. 11,256; 
15,625 57 διαλυγίζεΐ5: cf. Hesych. s. v. 

38 an άνεμάξατο legendum? 43 in marg. cod.: ζήτει [έ]τέρωξ λίκνον τό κοσκίνιον, 
[κατά] μεταφοράν δε καί [τό] κλινίδιον 50 στα3ηράς e στα9ε- corr. m. pr. 53 
εντείνεις ex άντιτείνεις corr. m. pr. 68 συντέμω scripsi praeced. Regel; συντεμώ cod. 
(fort, recte = ίνα cum indie, futuri) 
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μή και την από σου έσχηκέναι συμβολήν οϊδαμεν γάρ, οττως ό των 
Περσών έξάρχων καταλλαγήν δια σοΰ εξητήσατο και μεσίτην οίκτου σε 
προεστήσατο και τάς του βασιλικού έλέου 3ύρας άναπετάσαι προεκαλέ-
σατο έπεζυγοομένας ούσας καί ο'ίας μή διδόναι τ ω βαρβάρω παρείσ-

75 δυσιν. 
Ούτω καί εκείνος έπιγνώμων της σης αρετής ούτω διέγνω, οϊας αύχεΐς 

προς τόν πατέρα βασιλέα πει3ούς ϊυγγας· καί τοίνυν αΰτόν μεν έπέχειν 
τήν κραταιάν χείρα γουνάζεται καί φιλοφροσύνην έξευρίσκειν ζητεί, σε 
δε (ού γ ά ρ π ω καί αΐ σα\ χείρες ούτω κραταιοΰνται, ώς παρακλητεύε-

80 σ3αι μή έντρίβειν τοις άφροσι τραύματα) προκαλείται άλλως, εις δ 3έλει, 
καί βοη3εΐν άντιβολεΐ λόγοις καί δυσωπίαις ταΐς προς τόν αύτοκράτορα -

και τυγχάνει του έφετού' καί ούτω γίνεται εις μάρτυρα της επιφανείας, 
ην έπιπέμπεις τοις εθνεσι, καί συντάττεται καί αύτός τοις έλπίζουσιν επί 
σέ, ϊνα προκόπτων τ ω χρόνω έρίζειν εχοις πρός γε σεαυτόν καί σπουδήν 

85 ποιεΐσθαι τήν άνάλογον έπαύξησιν καί μεμνήσ3αι των φ3ασάντων με-
γάλων καί έποικοδομεΐν έκείνοις οιά τισι 3εμελίοις βεβαίοις τάς εις τό 
μέλλον λαμπράς ύλας, δι' ών αίώνιον εύδοξίας βασίλειον ύψω3έν συμ-
παγήσεται . Τοΰτό τε ουν τό είρηναΐον άγα3όν ούτως έξ ύπογύου τετέλε-
σται, άνενεχ3έν μεν υπό βαρβάρου φωνής, ρητορευ3έν δέ ύπό γλώσσης 

90 ευγενούς παιδός βασιλέως λακωνικώτερόν τε άμα καί προς αφελές γλύ-
κασμα, έπιτελεσ3έν δε ύπό αύτοκρατορικής εξουσίας, η καί 3ανατοΰν 
έξεστι τούς όσοι πικρού τούτου ποτηριού πίνειν άξιοι, καί ζωογονεΤν 
αΰ3ις, ους έκ του άπογίνεσ3αι εις παλίνζωον γένεσιν αξιώσει τις επανά-
γεσ3αι· καί τό νυν δέ μέγα καλόν συρρέει μέν εις τήν παντός άγα3οΰ 

95 μισγάγκειαν, τόν μέγιστον αυτοκράτορα, ού μικρά δέ τις αυτού άπορ-
ροή έκνεύει καί έπί σέ, οις καί διά τάς σας άποτελεΐται χάριτας. "Η τίς 
άν των εις μέν άξιον άρχής άνηκόντων, φρονήσει δέ τελεία οίκονομου-
μένων ουκ άν πραγματεύσοιτο τοιαύτην δεξίωσιν εί'τ' ουν οίκείωσιν, ει-
πείν δέ καιριώτερον ένωσιν, έν3α δίχα τών πατρικών αρετών, αϊ λόγου 

5 κατακαυχώνται παντός καί πάσης με3όδου κατευμεγε3οΰσι ρητορικής τ ω 

72 ó τ ώ ν Π. έξάρχων: ί. e. Cilidj Arslan II, su l tanus Iconiensis. An q u a n d o q u e Alexius, 
filius imperator is , cont rovers iam inter pa t r em et su l tanum composuer i t , nescimus. Certe 
fieri potui t , ut filius Manuel is honor i s grat ia officiis intercessoris consuleret . 

79 τταρακλητεύεσ3αι: cf. Philo in Flacc. 23 et saepius; Eust . opuse, p. 134,44 et sae-
pius 86 cf. 1 Cor. 3,12 et al. 91 1 Regn. 2,6 92 cf. Mt . 20,22 1 Regn. 
1. c. 93 τταλίνζωον: cf. G. Goetz , C o r p u s g lossar iorum la t inorum 2,170; N o n n . par. 
loh. 2,22 

3 ττραγματεύσαιτο Regel 
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μεγαλείω τώυ πράξεων, και ό νεο3αλής Trais είς τόσον άκμάζει ταΐς βασι-
Λείοις άναγωγάϊς, ώς μή ότι γε βασιλικούς τταΐδας ύπερελάσειν, ους ή 
φύσις où μακράν τοΰ τελείου εστησεν, άλλα και τοις ήδη τελεωτέροις 
έναμιλλήσεσ3αι; περιάδεται τό κάλλος ήλιώδες άτταστράπτον και οίον 

10 ίδόντας μεν κα3ιστάνειν εις εκπληξιν, άκούσαντας δέ προς την όψιν || 
έφέλκεσ3αι· δια φήμης άγονται τά τών χειρών εργα, ουκέτι κατά παΐδα 
γινόμενα, ώς άν δέ νέος ανδρικός διαπράξηταν προάγονται πανταχού 
γης περιεληλυ3ότα ó τούτου φθόγγος και τά ρήματα καί οϋς λόγους 
έκ καρδίας εύφυώς έξερεύγεται, λόγους ου νεαυία πρέποντας, άλλ' ών 

15 άπομάξηται άν και βα3ύς ρήτωρ γενναία νοήματα. 
Kai είχον αυτός έναβρύνεσ3αι διηγήμασιν, έξ ών ό λόγος ένεπλατύ-

νατό τε άν ίκανώς καί κομψότητα περιέ3ετο, καί μοι τούτο εύπορώτερον 
ην έν τοις νυν ήπερ ότε συγγενέσιν έκείνοις άφηγήμασιν τόν λόγον 
έναπησχόλουν βίβλον έκθέμενος, έν ή τά τοΰ βασιλέως τούτου έξεγρα-

20 ψάμην βρεφικά- ότι δέ μοι ουκ έφίησιν ó καιρός, άπεριχόρευτον καί τό 
κατά μέρος τούτο άφείς κατακλείω τόν λόγον είς τό πρόχειρον του σκο-
πού, ώς άρα où μικρόν τι καί του παρόντος άγα3οΰ μέτεστι τώ της 
πορφύρας καλώ τούτω βλαστώ, άλλα καί αύτός συνειργάσατο καί τό 
παρ' έαυτοΰ συνεισήνεγκεν, ίνα κάντα03α τ ω πατρι συνεπιλαμβάνοιτο 

25 άλλως τε καί τού εις αυτόν άφορώντος άγα3οϋ καί κοινοπραξίαν ταύτην 
άμφοΤν πρέπουσαν έπιδείξηται. Έβουλόμην ούν καί αύτός περιεΐναι τ ω 
βίω καί τό τέλειον ίδεΐν τοΰ νυν προφαινομένου καλοΰ, άλλ' ότι ούκ άν 
εγγύας έμαυτώ δοίην περιέσεσθαι (τό γάρ μοι πλείστον της εις τόν βίον 
όδοΰ έπιτέτμηται), εύξαίμην άν καιρόν ένδο9ήναί μοι άγώνα λόγου 

30 ένστήσεσ3αι μή πάνυ άπηξιωμένον του έν προοιμίοις τούτου καλού, ϊνα 
μήτε σμικρολογεΐν τά ούτω μέγιστα έγκλη3είην παρά τών εϊδότων εαυ-
τούς είς ψόγους γλωσσοκομεΐν, καί εϊ μηδενί τών τοιούτων, έμοιγ' ούν 
αύτω άρέσκοιμι χαριέντως διατε3ειμένω, έφ' οίς έχρήν. 

Τω τέως γε μήν εις κοινόν κα3ορμιστέον λιμένα τό του λόγου σκάφος 
35 καί καταλυτέον είς οίκον εύχής. Γένοιτο σοι, ώ της πορφύρας μεν άπο-

λαβών, όσον άν άγα3όν τόπος εύκλεής δώσοι τ ω έντικτομένω παιδί, 

19 τ ά — βρεφικά: Eust. meminit operis deperditi a se ipso scripti. 

9 έυαμιλλήσεσ3σι: cf. T h e m . or. 2 1 , 2 5 4 c ; loh. D a m . f. o. 4 , 4 19 έναττησχόλουν: cf. 
Steph. Med. in Hippocr. 1 ,134 Dietz; Eust. opuse, p. 169 ,59 25 κοινοπραξίαν: cf. 
Theophyl . Sim. hist. 4 , 1 4 , 1 2 

19 in marg. cod. : ττοιήσας 33 α ύ τ ώ cod. 
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άνταποδούς δέ τό εις αύτήν έπικόσμημα πολλαττλάσιον (ή γάρ ού με-
γάλα έλλάμπεται, oís τοιούτον παγκόσμιόν σε à y a S ò v προήνεγκε;)· γέ-
νοιτο σοι τοίνυν τα έχόμενα της άρτι τελετής άπεκβήναι εις ευτυχές, ϊνα 

40 και άττό σου ό κόσμος κερδήση γένους διαδοχήν, και ταύτην συχνήν, ώς 
άν και ό ττατήρ βασιλεύς ταΐς έττιγοναϊς έναβρύνοιτο και αυτός δέ οΰτω 
ττολυπλη3έστερος γίνοιο· συνανατέλλοις δέ και τ ω πατρί βασιλεΐ, έως 
άν αυτός την άναλυτικήν έαυτω δύσιν έττεύξηται· εί'η δέ τούτο, αιώνιε 
3εέ και ιταντέλειε, μετά γήρας μακρόν ευδαιμόν τε και πολυχρόνιον. 

39 άπεκβήναι: cf. Eust. ad II. 1062,61 et saepius 
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Λ ό γ ο ς ρ η τ ο ρ ι κ ό ς τ ο ΰ ά γ ι ω τ ά τ ο υ μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ Θ ε σ σ α λ ο -
νίκης κΟρ Ε υ σ τ α θ ί ο υ τ ο υ τ ο ΰ Κ α τ α φ λ ώ ρ ο ν εις τ ο ν α υ τ ο κ ρ ά -
τ ο ρ α κΰρ Μ α ν ο υ ή λ τ ό ν Κομνηνόν. 

5 'Αρχέλαος (ήν δε εκείνος άνήρ έπιπρέπων λόγοις καί οίος 3αμίζειν και 
όπτάνεσθαι προσώποις βασιλικοΐς) — εκείνος ουν Άλεξάνδρω τ ω μεγάλω 
έχαιρε καί θαυμάζων οϋκ έληγε τα εκείνου και δη καί περιηγήσατο βασι-
λικός οδούς, καί τό συγγραφέν 'Χωρογραφία της υπ' 'Αλεξάνδρου 
πατηθείσης γης' έπεγέγραπτο. Μακαριστός μεν ουν εκείνος ó 'Αρχέλαος 

10 καί εμοιγ' ουν ϋπερλίαν ζηλωτέος ό άνθρωπος, πολλω δε πλέον έν μακα-
ρίοις μοι τακτέος, δς άν επόμενος σοι, θειότατε βασιλεΰ, μετρη την Οπό 
σου βαδιζομένην γήν καί τός σός τρίβους έξιχνιάζειν δεδύνηται· εί γάρ 
καί άνεξιχνίαστά σοι τά της όδου καί ουδέ || τά σά ίχνη γνωσθήσεται, 
άλλό ταύτα μεν εις νουν διαβιβάζω, καί όντως εις άπέραντον τά σά 

15 πλατύνεται διαβήματα, 'ίχνη δέ γε τ ό των σων εκστρατειών πολυσχοίνι-
στα μεν άλλως καί αυτό καί οία εις άπειροπληθές άναπλοΰν τοις 
'Ρωμαίοις τους κλήρους, μετρούνται δέ όμως, ότι καί σύμπασα γη καί 
δρον οΐδασι καί φέρουσι πάσχοντα περιγραφήν μετά του παντός κάν-
ταϋθα και μόνον πείθονται περιγράφεσθαι. Ούτω καί ήλιος μετρείται 

20 μεν τούς έξελιγμούς, πληροί δέ κόσμον άπαντα θαύματος. Μακαριστός 
μέν ουν διά τε ταύτα ρήτωρ ό συντρέχων στρατευομένω σοι καί τοις 
σοΐς δρόμοις τους λόγους παραμέτρων καί μή μόνον των όσημέραι πρά-
ξεων τήν θέαν έχων, άλλά καί λόγους έξ ένωπίου μανθάνων καί άπας 
γινόμενος τοις βασιλικοΐς άγα[θοΐς] κατοκώχιμος, ον έγώ και θεράποντα 

25 θεού καλοίην άν, ότι καί βασιλέως ένθέου καί θείων βημάτων έξιχνια-
στ[ήν] καί μεγαλωσύνης περιηγητήν καί τροπαίων μεγίστων περι-

3 Καταφλώρον: i. e. nomen gentile Eust. 

9 cf. Diog. Laert. 2,17 13 Rom. 11,33; Ps. 76,20 v. 1. 14 cf. Ps. 17,37 24 Gen. 
50,17 et al. 

21 vocem εκείνος in cod. post ρήτωρ scriptam m. pr. delevit 24 κατακώχιμοξ cod. 
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οδευτήυ καί ζωγράφον άληθείας μεγάλης και αρετής καλλιγράφον καί άοι-
δίμου κλέους μνήμονα· καί ει'3ε μεν ήν μοι καί αΰτω των τοιούτων είναι 
καί σοι τ ω οΐκουμενικω συμπεριοδεύειν ήλίω καί τών σων κατά τό εφ-

30 ικτόν φώτων μεταλαγχάνειν ούτω γαρ αν εις τό ττολλαττλοΰν έμαυτόν 
παρείλκυσα συμπαρεκτεινόμενος ώς εκάστοτε λόγοις καί φωτός ττροσ-
λήψει προσαύξων τό έκ φύσεως φως. Ή3ελόν σε καί με3' δττλων αύγής 
ίδεϊν λαμπρόν παμφαίνοντα καί τό βάρβαρον καταστράτττοντα, ώς αν 
έν καλω τοιούτω ένόπτρω τήν ήρωϊκήν κατοπτρισαίμην μεγαλοπρέ-

35 πειαν, ήν αύτός αποκρύπτεις ένυποστάτω 3αύματι, όσα καί σκιάν τό 
κατά κάθετον φώς· μάλιστα μεν ουν, εις όσον ινδαλμάτων υπερ3εν βέβη-
κεν ή άλή3εια, έγλιχόμην καί διατάττοντι λόχους παρεΐναι καί άπευ3ύ-
νοντι παρατάξεις καί μάχιμον ύποβαλλομένω συμβουλήν καί άφιππαζο-
μένω εις συμβολήν καί πόλεμον έξαρτύοντι καρτερόν καί κάτω βάλλοντι 

40 τους έχδρούς. Εΐ δέ ποτέ ή 'Ομηρική Καλλιόπη εύρέσθαι άνδρα έζήτει, 
δς άβλητος αν καί άνούτατος περιέρχοιτο βαρύν πόλεμον, ήν αν ό τοιού-
τος τηνικαΟτα έγώ σου χρηματίζοντός μοι, άνδρικώτατε καί συνετώτατε 
βασιλευ, εις άρωγόν Άθηνάν τ ω της άνδρείας πάντως καί φρονήσεως 
κράματι καί βελέων άπερύκοντος έρωήν, οτε καί άπήλ3ον άν άπονάμενος 

45 έπιστήμην τε πολλήν καί τό αυτόπτης εύτυχήσαι γενέσ3αι μεγίστων 
τροπαίων έγέρσεως, δ δή πολλω κατακαυχασΒαι οίδεν άκοής, καί σκύλα 
δε ώσπερ εκείθεν τα πτώματα των πολεμίων άνελεξάμην, ά καί άναγρα-
ψάμενος νόμω τροπαίων αναστηλώσεως άνεθέμην άν εις μνήμην τοις έν-
τυγχάνουσιν. 

50 Άλλ ' έμοι μεν ούτως εύχομένω ήν, περιπέτεια δέ τις αντιβαίνει καί 
κολούει τήν εφεσιν ότι ουν μοι τά έν ποσί πολλά καί βαρύνοντα καί τήν 
ποθουμένην περίοδον παραποδίζει καί έφ' ένός στηρίζειν ποιεί, άρτι 
γοϋν όψέ ποτε παυσαμένω των υπέρ ήμών μακρών περιδρόμων καί προς 
μικρόν καταπαύσαντι καί εις βραχεΐαν άναψυχήν καταλύσαντι παρα-

55 στήσομαι καί όφ3ήσομαι καί της του 'Αρχελάου διεκπεσών μακαριότη-
τος εις δμοιόν τι γοΰν έλεύσομαι τ ω περιλαλουμένω Σολομώντι καί σοι 
περιτεύξομαι καθημένω επί θρόνου δικαιοσύνης περιάπτω τοις άπαντα-
χόθεν εθνεσι καί παντοίοις άν3εσι χαρίτων έναπα||στράπτοντι· καί τον 
μεν έξω κόσμον οΰδ' αύτός έπισκέψομαι, τόν περί3ετον, δσος έν άμφίοις 

60 βασιλικοΐς, δτι μηδ' έπί τούτοις έ3έλεις τό μέγα κεΐσ3αι της βασιλείας 

4 0 cf. O d . 1,1 41 II. 4 , 5 4 0 43 II. 4 , 5 4 1 ; cf. et Aeschyl . E u m . 2 8 9 44 II. 
4 , 5 4 2 5 2 cf. s u p r a p. 6 ,19 . 11,14. 18 ,30 57 Prov. 20 ,8 

3 4 κατωτττρ ισα ίμην cod . 5 6 Σόλων ι cod . : correx i (cf. vice versa infra a d lin. 215) 
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κατ' εκείνον τον εττί Σόλωνος Λυδόν, ος γαύρος ήν, έφ' οϊς ώρα'ίζετο προς 
κάλλος και ήξίου κέϊσθαι τό παν έν τοις έξωθεν περιβλήμασιν, θαυμάσο-
μαι δέ σου τόν άλλον κόσμον της βασιλείας, δς τόν κόσμον ού ψεύδεται, 
οις έκ μεγάλης έγκοσμίου σεμνότητος συγκεκρότηται· και μαργάρων μεν 

65 φωσφόρα ταύτα σφαιρώματα και λίθων πολυτίμους άστραπάς καί χρυ-
σού προς ήλιον στίλβοντα καί άργυρον εις φως διαγελώντα σελήνης où 
πάνυ τι περιεργάσομαι, οΐς όσα καί θεού τύπωμα τό της βασιλείας όσιον 
εξωραίζει σε, άπο3αυμάσομαι δε τους έμψυχους τούτους άπολέκτους έκ 
γης άπάσης μαργάρους καί λίθους καί την λοιπήν άνάλογον τιμιωτάτην 

70 ϋλην, τάς των μεγάλων εθνών άπαρχάς ταύτας, αϊ τό σον στέμμα κυ-
κλοϋσι. Βαβαί του ποικίλου των στολισμών, βαβαί των διαφόρων 
γλωσσών δοκεΐ μοι πάσας ενταύθα παρεΐναι τάς της διασποράς· καί 
τόν μεν Σκύθην έχω μαθών καί ού με ξενίζει τη θέα, Παίονες δέ και Δαλ-
μάται καί πάν, όσον τούτοις πρόσοικον, άλλα καί ούτοι έθάδες όμόδου-

75 λοι μεν, ουκ ολίγοι δέ καί εις δούλους ήμϊν αΰτοΐς εγγεγραμμένοι, ους 
αυτός αιχμαλωσία παραστησάμενος τω δουλεύειν τετίμηκας· ευ δέ οιδα 
καί τόν της "Αγαρ, τόν κατασεσαρκωμένον τούτον και εμβριθή, καί τόν 
έξ 'Αρμενίων εκείνον τόν συνηγμένον τάς όφρϋς και τώ ύπούλω του βλέμ-
ματος τό ένδον βαθύ διαφαίνοντα καί μήν και τόν Ίνδόν ήρέμα προς 

80 μελανίαν χρωννύμενον καί τόν Αιθίοπα έπικεκαυμένον εις ζόφον όλον τόν 
χρώτα καί τους έκ Γερμανών άβρούς έκείνους, τους άγερώχους, καί 
άλλους έπί τούτοις παντοδαπούς· γαΰρον γένος Ίταλικόν καί τούτους 
μέν οΙδα τω συνεθισμώ, ό δέ άλλοφανής εκείνος πρέσβυς ταράττει με καί 
ό μετ' αύτόν έτερος καί ό έπ' έκείνω καί άλλοι τοιούτοι συχνοί, άλλόκο-

85 τον αύτοί γένος άλλόγλωττον, θέα ξενίζουσα, ούδενί των συνήθων παρ-
εοικυΐα, τω τε καινοφανεϊ τοΰ στολισμού εις θαύμα παράγουσα καί τώ 
της διαλέκτου άλλοθρόω έφιστώσα τόν άκροώμενον καί τώ άσυνήθει 
τής θέας πηγνύσα τήν όψιν τοις βλέπουσιν, έξ έσχάτων που γής άρτι 
ούτοι έληλυθότες, καί όθεν ούκ άν τις έλπίσειεν, οίς ούτε τά τής κλήσεως 

90 πάντη άπαραπόδιστα γλώσση διά τό καινότροπον και τό τρα[υ]λόν 
τοΰ ονόματος ούκ άν δέ ούδέ έρμηνεύς εύπόρως εύρίσκοιτο ύπουργήσων 

61 Λυδόν: i .e . Croesus. 73 Σκύ9ην: qua voce Eust. verisim. C o m a n o s nuncupare vide-
tur; Petzinaci iam prius t empor ibus Ioannis II sub dicionem Byzant inorum redacti his 
annis p r i m a r u m pa r t ium non iam fuerun t ; cf. et Gy. Moravcs ik , Byzant inoturcica, Berolini 
21958,2,181. Παίονεζ: i .e . Hunga r i . 77 τόν Tf|Ç "Α.: i .e . s t irpem Turc icam. 

61 H d t . 1,30 sqq. 86 καινοφανεϊ: cf. Eust. ad II. 39,16 et saepius 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:33



264 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

τα τής υποβολής εις τόν της πρεσβείας σκοπόν. Ούτω σπάνιον χρήμα 
προς θέαυ οί άν3ρωποι ούτοι και οίοι τους φδάσαντας χρόνους την 
Κωνσταντίνου ταύτην άποκρύπτεσ3αι· νυν δέ άλλα καί αυτοί περί σέ 

95 ήκουσιν έντευξόμενοι καί τω αω στέμματι κόσμος παραπεπήγασιν έκ 
καινής καί τόν 3εατήν έκπλήττουσι κα3ά καί λί3ος τίμιος εις έμπορίαν 
πρωτοφορούμενος. Τούτον εγώ σου τόν καλλωπισμών άποθαυμάζω μά-
λιστα, θειότατε βασιλεΰ, τόν έμψυχον κόσμον, τόν έλλόγιμον στολισμόν, 
τόν πολυτίμητον καί κόσμον τω οντι τούτον αποκαλώ, ότι καί βραβείας 

5 παγκοσμίου συνεισφοράν, καί ουδέν τούτου μακαριώτερον 3αΰμα τί3ε-
μαι καί τό Σολομώντειον παρωδήσας λαλώ καί αυτός πάν τίμιον ουκ 
άξιον είναι αύτοΰ καί λί3ους || τούτους τροπολογώ, οϊ καί έμοϋ σιωπών-
τος άρτι κεκράξονται· κεκράξονται δέ άλλος άλλα καί έκαστος μέγα τι, 
ότου χάριν δούλοι καί πρέσβεις ήκουσιν, οί μέν τίνες εμφοβοι τόν ίκέσιον 

10 προτεινόμενοι, έφ' οις δεδοίκασιν, καί τούτον πολυειδή επί τε τοΤς φ3ά-
σασι καί οίς έν τ ω έστάναι τό είναι καί άπερ έν τ ω μέλλειν είσίν, ò μέν 
τοΰ κατ' αυτόν έ3νους ΰπερπονούμενος στήναι τοΰ λοιπού τό φ3άσαν 
κακόν αϋτοΐς παρακλητεύει καί μή προσεπιξαν3ήναι τό άλγος μηδέ δευ-
τέρων χειρόνων πειράσασ3αι, ό δέ τις τόν έφεστώτα φόβον διεκδϋναι 

15 άντιβολεϊ4 άλλος, έφ' οις μέχρι καί νυν ήλέηται, προσεπιτε3ήναι καί τά 
εις τό μέλλον έκδυσωπεΐ· ουδείς δέ όστις τών άπάντων έξω βάλλει τοΰ 
μέλλοντος την είσέπειτα 3ηρώμενοι πάντες άσφάλειαν ούτω πολύς ό 
φόβος έπήρτηται τούτοις είδόσιν, ώς δει μόνον έπινεύσαι τόν αύτοκρά-
τορα κατ' αυτών, καί τετέλεσται αυτοΐς τό δεινόν ειπείν καί γέγονε, 

20 3ελήσαι καί πέπρακται· εστί γάρ καί ένταύ3α προσαρμόσαι τό παλαιόν 
έκεΐνο· αύτίκα λόγος ην, τετέλεσται δέ έργον καί συνεξέδραμεν ή πράξις 
τ ω νεύματι, καί ούδέ ρήμα πέπτωκεν άργόν καί ούτω μέν ούτοι, όσους 
ό φόβος εις λί3ους μέν ουκ έπηξεν (έτι γάρ έλπίσι 9άλπονται), εις βα3ύν 
δέ ώχρον έβαψεν άλλοι μετά δώρων ιλαροί πρεσβεύοντες ήκουσιν, καί 

25 τούτων πολύ τό διενηνοχός καί όντως πολύτροπον οί μέν γάρ όφειλέται 
συνεισφορών ϊστανται, άς παλαιός μέν έξ ότου χρόνος τής "Ρωμαϊκής 
επικρατείας άπήγαγε καί τών δημοσίων άπημαύρωσε κύρβεων, ή δέ σή 
χειρ εις εμφανές ήγαγε καί άκόντων τών έχ3ρών εισπράττεται, οί δέ καί 
άλλως προς ταΐς τοΰ φόρου συνεισφοραΐς καί δώρων έπι3ήκαις εύγνω-

30 μόνως δεξιοΰνται, όπόσα έν τιμίοις τέτακται καί οία εσω χρήναι προκύ-
πτειν ταμείων βασιλικών έτέροις πρό έργου τέ3ειται παντός παρά σέ, 

2 πρωτοφορούμενος: cf. Athen. 13,565f 4 βραβείας: cf. Eur. Phoen. 450; Lyc. Alex. 
1154 6 Prov. 3,15; 8,11 7 Lc. 19,40 13 παρακλητεύει: cf. Philo in Flacc. 23 
et saepius; Eust. opuse, p. 134,44 et saepius cf. Zenob. 3,15 et al. 19 cf. Ps. 
32,9 21 II. 19,242 23 cf. lob 41,16 

92 αποβολής a. corr. m. pr. 
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τοΟτο δή καί μόνον, έλ3εϊυ και 3έας γλυκείας έπαπολαΰσαι καΐ ττροσ-
κυνήσαι καί την έντε03εν εΰκλειαν έπισπάσασ3αι· καί σκοπός της μακράς 
όδοιττορίας αύτοΐς ή βασίλειος ευτυχία καί τό μα3εΐν, ώς ουτός έστιν 

35 εκείνος, δν ή φήμη διεζωγράφει μέχρι αυτών ήκουσα, οϊ καί τοις χρώμα-
σιν έκείνοις την άρχετυπίαν παραβάλλοντες ταύτην τήν μεν καλλιγρα-
φίαν της ζωγράφου φήμης εθαύμασαν, σέ δε αυτόν άπηκριβώσαντο καί 
άν3ρώπων κάλλιστον είναι καί σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν άριστον καί βασιλέων κρά-
τιστον καί οίον πανταχού γης διϊκνεΐσθαι τοις άριστεύμασιν καί πάντας 

40 έπισπάσ3αι πρός εαυτόν καί 'ίνα τι και της μεγίστης εορτής εις 
ομοιότητα έρανίσωμαι, ήτις τήν έμήν ταύτην προάγει πανήγυριν, 
άστήρ μεν ώσπερ προλάμπει καί επί σοι τό τής φήμης λαμπρόν καί εις 
άπαν ε3νος πρόεισιν, αύτοί δε τ η φωσφορία ταύτη επόμενοι φθάνουσι 
μέχρι και σοΰ κάνταΰ3α καί τόν δρόμον ίστώσι καί τα πάλαι 3αύματα 

45 έν σοι τό πάν περιγράψαντες και άλή3ειαν τοις λόγοις έπιμαρτυρόμενοι 
γραφικώς, οΤς ήκουσαν έν τ ή γ η αυτών περί σοΰ, άπέρχονται μακαρι-
στοί άξιο3έατον έκδιηγούμενοι τούτο καλόν καί έπισφραγισάμενοι 3εω-
ρίας άλη3εία, δσαπερ ήκουον ώτός άκοή. Είσί τ ώ ν πρέσβεων τούτων 
πολλοί καί συμμαχικήν 3εοκλυτο0ντες έπικουρίαν, εφ' οις κακώς οι άπ-

50 εναντίας αυτούς διατί3ενται, || καί τ ώ ν σων δεδέηνται χειρών, τ ώ ν τοις 
έχ3ροΐς άπροσμάχων, αις φοβερού εκείνους έμπεσεΐν ώσεί και 3εοΰ χερσί, 
δι' ών φόβος τοις απανταχού γης ε3νεσιν έπισείεται, ας έν μεν δπλοις 
ΐδεΐν κατατεινομένας τών άντιμάχων άλκήν εστίν ϊδεΐν και 3άρσος καί 
μένος ήρωϊκόν και ρώμην άπλετον καί π τ ώ σ ι ν καί 3ραϋσιν έχ3ρών, καί 

55 άλλως δέ προ τών έργων άνατεινομένας βλέπειν καί προοιμιαζομένας τό 
έναγώνιον φόβον εστί βλέπειν τοις ΰπεναντίοις καί τρόμον καί καρδίας 
σκυλμόν καί μοι συλλαλούσιν ένταΰ3α καί τ ά πέραν "Ιστρου χείλη καί 
πόλις έκείνη τ ώ στερεω του τειχίσματος εις πέτραν όχυρουμένη, οποίαν 
άδάμας δια παραβολής άν παραστήσειε, τ ω δέ Οψει τού αναστήματος 

60 μικρού καί άορνις, ήν κυκλών μεν έκύκλους νόμω πολιορκίας, τήν δέ 
όπλιτικήν ρώμην τέως έπεϊχες, τήν μέν άνδρείαν ήρεμεΐν άφείς καί τό 

5 8 πόλις: inter res gestas belli contra Húngaros talem obsidionem cognovimus solam op-
pidi Semlin nuncupati esse factam (Cinnam. p. 2 4 6 ed. Bonn. ; Chalandon, Comnène 
2 ,483 — 4 8 5 ; 487) . Sed voce ττέτρα Eust. fort, reapse veriloquio oppidi Πετρικόν (cf. Cin-
nam. p. 2 1 7 , 1 7 ed. Bonn. ; Chalandon, Comnène 2 ,477 ) alludi proposuit . Orator utique 
errat eum in modum, quod Castrum oppugnatum trans Danubium situm esse declarat, 
cum re vera inter Sarum Danubiumque i lumina sit quaerendum. 

4 2 cf. M t . 2 ,1 sqq. 45 cf. loh. 3 ,32 sq. 51 1 Par. 2 1 , 1 3 et al. 6 0 cf. Ps. 117 ,11 

35 ήκουσεν a. corr. m. pr. 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:33



266 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ταύτης στρυφνόν, προβεβλημένος δε τό της ανεξικακίας καλόν [κα]ί τό 
αυτής ίλαρόν, δτε και περιϊών την πόλιν έκείνην, ώς την Ίεριχοΰντα ό 
λαμπρός ποτε στρατηγός 'Ιησούς, άνατάσει χειρός αυτός καί προβολή 

65 ράβδου πολύν τον τρόμον τοις επί του τείχους άνέπεμπες και καινότερον 
ήκροβολίζου λόγους φαρμάττων άπειλαΐς, αις καί τα εργα παρείποντο, 
και κα[τέπληττες αυτών τάς] ψυχάς, οίς αΐ άπειλαί ιόν δειλίας τοις πολε-
μίοις έναπηρεύγοντο, φόβου ταύτην έκείνοις έπανατείνων αΐγί[δ]α [κ]αί 
[κηρύττ]οον [τ]ά [μ]έλλοντα, ώ[ν] τό τέλ[ος έ]ν ταΐς σαΐς χερσίν εκείτο. 

70 Όπη[ν] ί κ[α] καί [δ]υσπετοΰντας έτι [έώρας] έκ[είν]ους καί ΰψηλ[όν] βαί-
νοντας [κ]αί ό[κν]οϋντας την εις τέλος υπόπτωσιν , προάγεις εις πράξιν 
τό άπειλούμενον καί τους λόγους εργοις βεβαιοΐς, ώς μηκέτι δέον δν λό-
γοις έπιστρέφειν έ3έλειν, ους έχρήν πολεμώ βιάζεσ3αι, καί περιδυσάμενος 
τά όπλα τό μέλι μεν άποτί3ης της ίλαρότητος ταμιευσάμενος αύτώ ές 

75 νέωτα χρήσεσ3αι, έμπικραίνη δέ τοις βαρβάροις· και 3άττον ή λόγος 
εκυπτεν ή πόλις, καί έταπεινοΰτο άνήρ, ό έν αυτή όχλος, καί μέγα ήγεί-
ρετο τρόπαιον. 

Άλλ' ώ χρόνος εις τοΰτό με περιαγαγών ώρας, ώς μη εχειν έμπλατύ-
νεσ3αι τοις βασιλικοϊς τούτοις καλοις φειδοΐ τής έν τ ω λέγειν έμαυτοϋ 

80 δυνάμεως, οΐς άλλοι μεν ένδιέτριψαν προ ήμών, αυτοί δέ ήκομεν δεύτεροι 
καί ούδέν ήμΐν μέλον, ει τ ω χρόνω, άλλ' ει καί λόγου δυνάμει, ώς, εΐ γε 
λέγειν ην ήμΐν, ούκ αν τά τής δευτερολογίας ταύτης ώκνήσαμεν. Δακτυ-
λιογλύφω μεν κατά την Σόλωνος νομο3εσίαν ούκ άν ει'η καλόν έν άπο-
3έτω εχειν δακτυλίου σφραγίδα, δν φ3άσας έξέδοτο, άλλ' έξαφανίζειν 

85 καί μη άγειν εις τύπωμα δεύτερον, βασιλικών δέ 3είων πράξεων άεί 
μεμνήσ3αι χρεών κα3ά καί 3εού καί φυλάττειν διά παντός αύτάς εις 
σφραγίδα χαρακτήρος λαμπρού καί έπί πάντας προάγειν καί διά των 
αύτών άνάγκη συχνά ϊεσ3αι, εΐ δή τις δύναιτο- καί τοίνυν καί αύτός, 
ε'ίπερ εΤχον έν λόγοις εύροεΐν, περιηγησάμηυ άν τό βασιλικόν εύτολμον, 

90 τό τού 3ράσους έν3ερμον, τό έν άνδρεία μονήρες καί ώς άλη3ώς έξαίρε-
τον, τό γενναϊον εξαλμα· καί ού λέγω μόνον τό έν τή πόλει, άλλά καί || 
τό εις γήν έκ του ποταμού καί τής διήρεως άλμα, τό προ τών άλλων 
άπάντων, οϊ την πρόσβασιν ετρεμον, ο δή καί ποδήγημα ήν εις την τών 
πολεμίων καί πήδημα ύπέρ τά έσκαμμένα, ειπείν καιριώτερον, διά τό 

95 τοις άλλοις άνέφικτον εσται δή ό τόπος έκεΐνος άοίδιμος καί βασιλικόν 

63 los. 8,18 sqq. 68 εναττηρεύγοντο: cf. Philo de virt. 110 et saepius; Eust. opuse, 
p. 283,30 et saepius 76 Is. 2,9 83 Diog. Laert. 1,57 94 Plat. Crat. 413a 
et al. 

62—71 supplevi praeced. Regel 68 έναττερρεύγουτο cod.: corr. Regel 81 μέλλον 
cod. (postea corr. m. pr.) 83 Σολομώντοξ cod.: corr. Regel 
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άλμα τοις έπιγόνοις κληθήσεται και κάτω βαλεΐ τά Θετταλικά πηδή-
ματα έν ταΐς τταλαιαΐς άοιδαΐς, τό τε έν παροιμίας τό τε Αχίλλειον ουκ 
άν έξω μοι περιηγήσεως έπεσεν ουδέ ή προ των όλων βασιλική κατά 
της πόλεως εκείνης έφοδος· ο δή χαρακτηρίζει τον πρόμαχον, ουκ αν 

5 έσίγησα, τό ένθεον της ορμής, τό προ πάντων άετοΰ, εϊποι άν ή γλυκεία 
μοΰσα, δρμημα, τήν των κλιμάκων επί τω τείχει στάσιν τε και άνάτασιν, 
ένθα των άλλων όκνούντων πελάσαι τω τείχει αυτός κάνταϋθα μόνος 
και ήγγισε καί τη βάθρα τής έλεπόλεως τήν στάσιν ώρισε και τή πο-
λιορκία στερρόν τον θεμέλιον έπηξε καί καταπίπτειν οΰκ άφήκε τω δέει 

10 τους 'Ρωμαϊκούς, άλλ' εις εύτολμίαν άνέστησε καί αΰτοΐς μεν τήν επί 
τείχους άνάβασιν ήσφαλίσατο, τοίς βαρβάροις δέ ϋπήνοιξε τήν εις 'Άιδου 
κατάβασιν. Πηγνυέτω μεν ουν ό θερμουργός, ό μέγας 'Αλέξανδρος, πο-
λιορκητικήν κλίμακα καί άναβαινέτω θρασύτερον δι' αυτής, άλλά καί 
κινδυνευέτω μικρού εις θάνατον εις ουδέν δέον θρασυνόμενος εκείνος, άλλ' 

15 ό έμός μεγαλουργός καί μέγιστος βασιλεύς καί στρατηγεί καί άνδρίζεται 
καί μόνος πολιορκεί τήν σπουδαίαν έκείνην πόλιν και πάντα μετά θάρ-
σους εμφρονος· καί θράσος οϋδαμοΟ καί κίνδυνος οΰδαμοϋ, άλλ' ή κλϊμαξ 
άνίσταται υπ' αύτω άρχιτέκτονι χειρουργοϋντι τήν στάσιν καί πίπτει 
μέν ή πόλις, συγκαταπίπτει δέ και τό βάρβαρον θράσος καί ύψοΰται τά 

20 καθ' ή μας· καί ούτω κάνταυθα σοφόν έν βούλευμα καί μία βασιλική δεξιά 
τάς των άλλων χείρας ένίκησε, τάς τε ήμετέρας τάς τε μή, τάς μέν υπερ-
παίουσα ταϊς άνδραγαθίαις, τάς δέ τάς πολέμιας καί άχρειοΰσα καί, τό 
όλον ειπείν, έκνευρίζουσα. 

Έξεθέμην άν εις πρόοπτον τω λόγω καί τάς των βελών εκείνων 
25 πτήσεις, ά τόν μέν αίσθητόν ύπέτρεχον ήλιον όσα καί νέφη, τοΰ δέ καθ' 

ή μας θείου ήλίου νιφετοϋ δίκην κατεπετάννυντο ροιζοΟντα μέν εις φόβον, 
θροοϋντα δέ τούτον μηδέν μηδέ τό του νοός φωσφόρον κατασκιάζοντα, 
ει μόνον υπέρ ήμών άνύσει τό σπουδαζόμενον ει μέν ουν και ώς υπό 
σκιάν τοιούτοις έμάχετο νέφεσι, τοις πυκνά έπαφιεμένοις βέλεσιν, ούκ 

30 οίδ', ε'ί τις τά τοιαύτα ρητορεύσας ουκ έφώνησεν, είπε δ' άν τις αυτόνομα 
γράφειν έθέλων και οίον έμψυχώσθαι τά βέλη εκείνα και είδέναι, ποΐ 
πέτονται, καί ήκειν είς έννουν καί που καί αίδημόνως έχειν βασιλικού 
τοιούτου ψαύειν σώματος- άλλ' έγώ καί τοΰτο μεθέμενος εΤπον άν μετά 
του Δαυίδ εκείνα βέλη πετάμενα ήμέρας, άφ' ών ό ήμέτερος ουκ έφοβήθη 

35 βασιλεύς, άλλ' αύτά μέν άφήκε τή πανοπλία καταπήγνυσθαι, σάκος δ' 

1 proverbium ex Eust. tantum notum; cf. in Dion. Periheg. 427 2 II. 21,269; 302 6 
Deut. 28,49 11 Isocr. 19,20 et al. 13 θερμουργόζ: cf. Xen. mem. 1,3,9; Lucían. 
Tim. 2 Arr. anab. 4,21,3 sqq. 20 Eur. frg. 200,3 Nauck 28 Hdt . 7,226; Plut, 
mor. 225b 34 Ps. 90,5 35 II. 5,619 

21 άλλων: πολλών coni. Regel 31 έμψυχώσθαι cod. recte: Ιψυχώσ3αι male Regel 
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άνεδέξατο πολλά, καί ουδέ ή τετράφαλος ήν άπα3ής ταΐς βολαΐζ, αυτός 
δε των έργων εϊχετο τοις δττλοις έτπτρέψας την άμυναν των β ε λ ώ ν καί 
ο ύ τ ω μεν αν έγκροαίνειν τούτοις ε'ίχομεν, εί τόλμαν του ρητορεύειν εϊχο-
μεν καί έπλουτοϋμεν εις τό λαλεΐν, άλλ' ύττοτρέχει καί ημάς ή τ ω ν φ3α-

40 σάντων, φιλ[οτ]ίμως είς τ α ύ τ α ειπείν, αιδώς, ό3εν την μεν έπ' αυτά συν-
τονίαν σχάζομεν, προβαίνομεν δε τη όδω, ήν εΐλόμε3α, ούχ' ότι βαίνειν 
όκνοϋμεν έτερων ϊχνια καθ' όμά, τό Καλλιμάχειον, άλλ' δτι καί κατά την 
μεγάλην Καλλιόπην τάς άματροχιάς εις δύναμιν έκτρεττόμε3α. 

Πολλοί τοίνυν τών || έν όφ3αλμοΐς πρέσβεων τούτων, μέγιστε βασι-
45 λεΰ, τόν σόν πάνσεπτον Spóvov κυκλοϋντες οϊ μέν κατ' άλλος άλλο τι, 

οί δέ καί επικουρίας δεδεημένοι στέλλονται παρά σέ, ώς έντε03εν ον σ ώ -
ζεσ3αι, εϊ πο3εν αύτοΐς όλέ3ρου έφήπται πέρατα· καί τυγχάνουσιν ών 
έ3έλουσι, καί, τό του Δαυ'ί'δ ειπείν, βοή3εια έξ αγίου αύτοΐς αποστέλλε-
ται καί έκ Σιών της νέας ταύτης άντίληψις, καί έστι βλέπειν την τών 

50 'Ρωμαίων αρχήν εις τό πάλαι πρεσβεΐον έπανακάμψασαν, ώς μή μόνον 
έχειν εαυτή έπαρκεΐν, άλλα καί τοις άπανταχό3εν δεδεημένοις έπικουρεΐν 
καί νυν άλη3ώς αύτάρκεις ήμεϊς και είς ολοκληρίαν έπανήλ3ομεν και σε-
μνότεροι ώς τό άπ ' αρχής έγενόμε3α, ότε πάντα τής 'Ρωμαϊκής άρχής 
ήσαν ύπήκοα καί ήν άνταναιροϋσα πολέμους μέχρι τών περάτων τής 

55 γής· καί ούτοι μέν μυρίοι πρέσβεις αύτοπροσώπους ικεσίας περαίνοντες 
είς κόσμον τού σού προβέβληνται στέμματος - άλλά τίνες ούτοι πρέσβεις 
εγγράφους άναφοράς προϊσχόμενοι καί δεητήριον κομίζοντες φορυτόν 
καί, ώς αν τις ε'ίπη, φακέλλους γραφών άνατείνοντες; ή πάντως καί αύ-
τούς έφ' όμοίοις ό τόπος ούτος έχει παρεστώτας καί τ ω σ ω προσανέχον-

60 τας στέμματι - άλλ' αύτοΐς μέν ύπουργήσουσι κατά μόνας οί τόμοι όσα 
καί στόματα καί άπαγγελούσιν, όπόσα καί περιέχουσι, καί οί όχοϋντες 
αύτούς επί χείρας τών δεόντων τετεύξονται, έμέ δέ τό γράμμα εκείνο τρέ-
πει τό διαπόντιον εναγχός που έκ τ ώ ν 'Ιταλικών κλιμάτων οιωνός αίσιος 
έπιπετασ3έν καί μεγάλων ές νέωτα τροπαίων προάγγελος, όπηνίκα σύ 

65 μέν άρτι προήρχου του καλού τούτου τής βασιλείας όρμου κατά τής 

43 Καλλιόπην: i. e. Homerus; cf. supra p. 262,40. 65 sq. τής Άγαρ: i. e. Turcorum. 

36 τετράφαλος: cf. II. 12,384; 22,315 38 έγκροαίνειν: cf. Eust. opuse, p. 126,51 et 
saepius 42 Callim. fr. 1,26 Pfeiffer 43 II. 23,422 47 II. 7 ,402 48 Ps. 
19,3 54 Ps. 45,10 57 δεητήριον: cf. Germ. Const, or. 1 (M 98,236c); cf. et Steph. 
T h G L (e Zonar.) 58 cf. Synes. epist. 133 63 Xen. Cyr. 3,3,22 et al. 

38 έγκροαίνειν ex Ικκ- corr. m. pr. 42 κα3' δμηρον cod.: corr. Regel 43 άματρο-
χιάς postea alia manu in άμαξοτροχιάς mutatum est 47 ττείρατα Regel (v. supra app. 
font.) 58 ή cod. 62 τεύξονται, postea m. pr. corr. τετεύξονται 
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Άσιανής "Ayap, της τριδούλου τταιδίσκης, τα δέ της εσπερίας νίκης ήμΐν 
ήγγέλλετο, όρνις του μέλλοντος αγαθός, φήμη πρόδρομος ευτυχίας, κα-
λόν προεκτρέχον καλοϋ, νίκη προάρχουσα νίκης της εις έφαν ή προς τη 
εσπέρα· καί ην ενταύθα καινότερον ήπερ κατά τον επί Άτρέως πάλαι 

70 λόγον, έπεί καί άλη3ές έν πράγματι τό ήμέτερον, ήλιος νίκης έξ εσπέρας 
μεν άνίσχοον, εις δέ τήν έω φ3άνων άντίδρομος τ ω παντί· καί Άλεξάνδρω 
μέν δρνιθές ποτε της όδοΟ προήγον αϊσιον και τήν έκείνου πορείαν ευ-
τυχώς άπηύ3υνον, ην δέ άρα πολλω σεμνότερος ò τοΰ σου κράτους προ-
πεταννύμενος οΰτος οιωνός και άλη3ώς βασιλικός καί, ώς άν τις Όμη-

75 ρίδης ε'ίπη, άριστος οιωνός άμύνασθαι περί πάτρης ποιεΐν τον βασιλέα 
εΰελπιν ò δέ ην ή προοδεύουσα νίκη, τό της έσπερίας ευτυχίας διάγ-
γελμα. 

"Ω νίκης ταύτης μεγάλης, ήτις έκ των έώων ήμΐν έπανέτειλεν ώ νίκης 
εκείνης της έναγχος, ην λαμπράν έκ τής εσπέρας άπαι3ριάσασαν έγνω-

80 μεν οϋπω τοις πολεμίοις ήγγιζε, καί νικητής έπιέναι ήγγέλλετο, καί αύ-
τοί τό μέλλον έμάν3ανον· ήγγικε καί άμα νενίκηκε· παρασπίζουσιν δύο 
αύται μεγάλαι νΐκαι τον άεί νικητήν προήγαγε νίκη τον αύτοκράτορα, 
νίκη καί έπανήγαγεν ούκ ην γαρ μή καί έπανελ3όντα νικάν. Λαμπρόν 
τι νίκης χρήμα καί αύτη, καλόν και ή προάγουσα· ποίαν apa ταύτην ή 

85 κείναν στείχω; εστίν έκατέραις πολύ τό σεμνόν. "Ε3νους ένταύ3α μεγί-
στου 3ραυσμός, των έξ Ισμαήλ, κειμένου μέν ύπό πόδας τ ω βασιλεΐ άφ' 
ικανού αυτούς είς γήν κατασπάσαντι, μελετήσαντος δέ καί 3ρασυνομένου 
τήν έγερσιν και καταρριφέντος αυ3ις εις πάταγμα· καί έκεϊ δέ μεγάλων 
έ3νών συνασπισμού ρήξις καί πτώσις είς γήν έκ τής όρ3ής ποτε στά-

90 σεως. Σχοινίον έντριτον έκεΐ παρελύ3η τής συναφής καί άσύγκλωστα 
ήλέγχ3η κλωσ3έν, || ένταύ3α πυκνόν άνελύ3η Περσικόν άλλόφυλον 
σύστρεμμα, καί ζεύγλη σιδηρά συνετρίβη πρός μίαν σύμπνοιαν τούς 
σκληροτραχήλους Πέρσας ένζεύξασα καί σύνδεσμος άνεκάμφ3η, ου χ' οΐόν 
ποτε δεσμόν άμάξης διαρρήξας 'Αλέξανδρος τήν τής 'Ασίας έσχεν άρχήν, 

66 έσπερίας νίκη;: i . e . l iberano Anconae a Germanis necnon Veneticis a. 1173 oppugna-
tae. 7 8 νίκη; - εκ των έαχον: Byzantini hoc tempore reapse de Turcis nullam victoriam 
reportaverunt. Scimus tantum iam inde ab a. 1173 muros oppidorum Asiae (Pergami, Lao-
diceae, Dorylaei et al.) ab imperatore seu renovatos seu funditus erectos esse. 8 6 τ ω ν 
έξ 'Ισμαήλ: i. e. Turcorum. 91 Περσικόν — σύστρεμμα: i. e. exercitus Turcorum Ico-
niensium. 

6 6 Gen. 16,1 sqq.; Gal . 4 , 2 2 sq. 6 9 Eur. El . 7 2 6 sqq. et al. 71 άντίδρομος: cf. 
Steph. T h G L (e Theod. Prodr. Rhod.) Arr. anab. 3 ,3 ,6 75 II. 12 ,243 (ubi άμύνεσ-
3αι) 84 Eur. Hec. 162 sq. 9 0 Eccl . 4 , 1 2 94 Arr. anab. 2 ,3 et al. 

72 αίσιοι coni. Regel 87 3ρασυναμένου dubt. coni . Regel 
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95 άλλ' ον ούκ ήν έτέρω άναλϋσαι καί άττοστήσαι της συνεχείας, ει μή θεώ 
μόνω καί τούτω ένθέω και σοφώ βασιλεΐ. Έκεΐ κατά γήν καί κατά θά-
λασσαν έστη τα τρόπαια καί στοιχείοις τ ο ύ τ ο ς τα της νίκης έπεμερίζετο, 
ενταύθα έκποδών ή 3άλασσα, ούρανόμηκες έν γη τό τρότταιον εστηκε. 
Δοκώ μοι τό έσπέριον έκνίκημα έχειν τι ιτλέον σεμνύνεσθαι, ότι μόνω 

5 νεύματι καί φόβω βασιλικώ εκεί τό τρότταιον έξανέστηκεν οΤδε y à p ό 
μέγιστος βασιλεύς έπαφιέναι πανταχού γης όσα και βέλη θανατηφόρα 
τον έαυτού φόβον τοις έθνεσι· καί ήν τούτο μάλιστα πάντων έξαίσιον, 
άπεΐναι μεν αυτόν τ ω σώματι, παρεΐναι δέ τη ψυχή καί ταΐς νοεραΐς 
εκείθεν προόδοις άνύειν κραταιώς τό άρίστευμα· έφίστασθαι μεν γαρ τον 

10 αυτοκράτορα πράγματι ταΰτόν έστι καί τό πάν έξανύεσθαι, μή παρ-
όντα δέ δια των αυτών θαυμασίων έρχεσθαι, τούτο ήν τό πάντων έξαί-
ρετον. Οϋτω τά της εσπερίας νίκης καθέλκει με καί εις ροπήν άγει καί 
άρπάζει τήν πρόσληψιν, άλλ' όψέ γοΰν άναφρονώ καί οίδα δεκάζων τήν 
ψήφο ν καί εις ορθόν διαγνωμονώ. Άδελφά φρονοϋσιν άμφω ai νΐκαι καί 

15 κατά τάς εικόνας τών Χαρίτων εις άλλήλας έκάτεραι στρέφονται καί εις 
έαυτάς άπονεύουσι καί δεξιάς άλλήλαις έμβάλλουσι καί εις εν έρχονται 
καί όμολογοϋσι τή κοινωνία, ώς άρα ετέρα της ετέρας έξήρτηνται. Βασι-
λικής μεγίστης καί αύται δυνάμεως προβολαί, παλαιών έκνικημάτων ού-
τος ειρμός, όδοΟ μακράς άριστευμάτων επί τό μείζον πρόοδος, άλληλου-

20 χία κατορθωμάτων, σειράς τροπαίων προηγησαμένων έπαύξησις. Προ-
άγουσι μυρίαι νϊκαι βασιλικοί όποΐά τίνες πρόγονοι είς έσπέραν προτρέ-
χουσαι, πρός τήν εω μεταπηδώσαι καί πάλιν, ώς εξ ύπαρχής, άνακάμ-
πτουσαι καί συμπεριοδεύουσαι τ ω παντί· αύται τοίνυν εκείνων έπίγο-
νοι, έφ' ών καί οίον άντίβασις γίνεται τις καί ώς έν άντιπόρθμω μετάβα-

25 σις ή καί είς κύκλον περιαγωγή, αϊ της έωας νίκης λύουσαι τό της φήμης 
πτερόν είς τήν έσπέραν καταπαύουσι καί τή βασιλική δυνάμει τά όμοια 
εργάζονται θροουσαι τους άντιμάχους καί νίκην τίκτουσαι. Εκείθεν αύ-
θις όμοια νίκη άντιπετασθεΐσα πορθμεύεται προς άνίσχοντα ήλιον καί 
οϋκ έστιν όπως οΰ μέγα τι καί αυτή κατεργάσεται δειματοϋσα τό βάρβα-

30 ρον τοις ετέρων κακοΐς καί εις νίκην έτέραν άπολήγουσα· αί δέ τό έντεϋ-
θεν καί εις βορράν διαπετασθεΐσαι καί διαβάσαι τά νότια επί πλέον 
πληθύνονται καί πάντα πληροΰσιν εαυτών, καί ουκ εστι τόπος, ος ούκ 
οίδε νικητή ν τον ήμέτερον αυτοκράτορα, τον όντως άήττητον. 

Καί οϋτω μέν άδελφά φρονοϋσιν ai κατά τό προσεχές νϊκαι καί πρό-
35 οδον εχουσι τήν αυτήν καί τ ω πρεσβείω εις ταυτόν έρχονται- έχουσι δ' 

ουν μέγα καί ιδιόν τι έκατέρα σεμνόν πεζομαχίας έκεϊ καί ναυμαχίας 
ί'σταται τρόπαιον, ένταυθα γη μέν μόνη βλέπει τό άρίστευμα, ή δέ υπ' 

4 έκνίκημα: cf. Greg. Naz. or. 4 0 , 4 3 ; Eust. opuse, p. 189 ,11 et saepius 13 Synes. 
epist. 1 14 διαγνωμονώ: cf. Eust. ad II. 1237 ,21 25 Nonn. Dion. 18,1 et al. 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:33



ΛΟΓΟΣ O 271 

ούρανόν περικροτεΐ ξύμττασα. 'Ώ νίκης εκείνης μή φεισαμένης αιμάτων 
άνδρών, δ δη τοις μέχρι παντός άφραίνουσιν εις έπιτιμίου δίκην άφώρι-

40 σται· ώ νίκης ταύτης φεισαμένης αιμάτων ανδρών, οποίαν έν ετταίνω 
τί9εται καί των τις σοφιστών άξιών αιμάτων δίχα ϊστασ3αι τρόπαια· || 
καί ουκ άρα πυγμικοΰ μόνον άνδρός ή άρετή δίχα πληγών του άντιπά-
λου τό κρεΐττον φέρεσ3αι, άπαγορεύειν ποιοϋντος χρονία χειρών άνατά-
σει, άλλα καί άρχηγοΰ αρίστου των άντιμάχων τη εξ επιεικείας επίμονη 

45 περιγίνεσ3αι και ούτω περιποιεΐσ3αι πάν τό νικώμενον. 
~Ω άνδρες 'Ρωμαίοι, νικώμεν καί όπλα γυμνοϋντες καί άπειλητικόν 

έμβοώμενοι καί μόνον φαινόμενοι, τό δέ καινότατον, καί εις νουν τοις 
έχ3ροΐς λαμβανόμενοι- ανδρείας έργα ταύτης βασιλικής καί του πολλάκις 
τους βαρβάρους πα3εΐν ύπ' αυτού τά δεινότατα. Ή 3ήρ μεν εϊσάπαξ 

50 που βάλλεται και προτροπάδην φεύγει και σφζεται και τον βεβληκότα 
βλέπων ές νέωτα την αυτήν τρέπεται καί είσαΰ3ις ομοίως, καί τούτο 
μέχρι παντός, άν3ρωποι δέ πα3όντες οΐκτιστα καί δεινότατα έστήξονται 
εις πλέον καί προσμενοΰσι τόν βάλλοντα; έστασίασεν έ3νος, καινόν ου-
δέν εικός γάρ ώσπερ σώματα οΰτω καί πόλεις καί ε3νη νοσεΐν έκεΐνο δέ 

55 μάλιστα καινόν, ώσπερ εί κατακαυχαται νόσος 9είας δυνάμεως, ούτως εϊ 
καί βασιλέως έν3έου βάρβαρος άλαζών εις 3ράσος έξοιδήσας καί φυση3είς 
υπέρογκα· και μην ουτε έκεΐνο (τί γάρ ουκ άνύσει 3εός βουλη3είς;) ούτε 

57a τούτο- (τί γάρ ουκ αν έπιτελέση βασιλεύς εν3εος διανοη3είς); έξ-
υπανέστη προς όγκον 3ράσους ε3νος πολέμιον, άλλά χρή κα3άπερ τινά 
έπαοιδήν τό βασιλικόν αΰτώ έπιλαλη9ήναι όνομα, καί τό οιδοΟν τετα-

60 πείνωται- άπε3ρασύνατο έπί πλέον τό άλλόφυλον γένος, άλλ' ιδού τό 
τού χριστού κυρίου πρόσωπον έπί τούς άτασ3άλους, καί τις ύποστήσε-
ται; έσκληρύν3ησαν τήν καρδίαν εισέτι, καί εύ3ύς έπ' αύτούς αί πληγαί, 
καί ούκέτι ζήσονται. Ταύτα 3ροούσι τούς απανταχού γής καί καταδου-
λοΰσι τώ βασιλεΐ· ταύτα νύν καί τόν Ισμαήλ έρριψαν καί τόν Αύσονα 

65 συγκατέρριψαν, τόν ην δτε φοβερόν, τόν τοις πάλαι χρόνοις δυσάντητόν 
τε καί δυσαντίβλεπτον, τόν, ώς ή παροιμία, αι3έρος ΰψηλότερον, τόν 
βροντώντα μέν οιον ταΐς άπειλαΐς, κεραυνοβολούντα δέ τω πυρί τοΰ 
3υμοΰ, τό πάν δέ κατασείειν έ3έλοντα, νΰν δέ νήνεμον μένοντα καί τών 
έγγενών φυσημάτων λα3όμενον, ός ην μέν καιρός, δτε παφλάζων όποΐά 

64 τόν 'Ισμαήλ: i.e. Turcos. τόν Αΰσονα: i.e. Guilelmum I, regem Normannorum. 

41 cf. Diog. Laert. 1,77 (Pittacus) 42 ιτυγμικοΰ: cf. Cramer, Anecdota graeca 3,223; 
Hesych. Sin. temp. 2,36 57 II. 2,267 61 cf. Ps. 33,17 Ps. 129,3 62 Ex. 
4,21 et al. 66 proverbium ex Eust. tantum notum (cf. Karathanasis, Sprichwörter 
n. 184) 

49 ή cod. 
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70 Tis άνέμοις ταραττομένη θάλασσα ούτε κατά χώραν έμενε και πολλαχού 
ττ) Τωμαϊκή χέρσω προσερρήγνυτο, νύν δέ ήσυχίαν άγει και τό κύμα 
θραύει και εν έαυτώ παύει και γαληνιάν εύχεται- και ώς οίον ειπείν πε-
πέδηται ό κυματίας ροΰς, ό άγάρροος, ου κατά την Περσικήν έκείνην 
άλαζονείαν καί την εκείθεν πέδην, ήν παρέσυρεν ό Ελλήσποντος, άλλά 

75 κατά την άληθή σιδηροπέδην, ης πολλάκις και τό γαυρον έθνος πεπεί-
ραται τ ω βασιλεΐ πεσόν ύποχείριον. 

Καί ήν μεν κάκεΐνο καινόν καί εις αΐωνίαν μνήμην κεισόμενον, ότε τά 
μυρία εκείνα φύλα, τά έκ της εσπέρας ήμΐν άναβράσαντα, εις κενόν έπε-
φΰησαν καί τίς ούκ οΤδε των έτι περιόντων τούς εξ Αλαμανών εκείνους 

80 καί των όσοι πρόσοικοι, οι την έπέκεινα της Άδριάδος έσπέραν εις την 
καθ' ή μας ταύτην οίον μετήγγισαν, ους άλλος μεν τις κατά φύλλα και 
άνθεα ώρας εαρινής ή κατά άριθμόν άστέρων ή κατά χύσιν άμμου πε-
ριελθεΐν άν εί'ποι τήν καθ' ημάς, νόμω ρητορείας προς ύπερβολήν άφο-
σιούμενος την τού πλήθους ένδειξιν; έγώ δέ μετά της άληθείας καί δίχα 

85 τού ύπερβάλλειν μετρητούς μεν, πάνυ δέ δυσχερώς άριθμητούς εκείνους 
φημί καί εις ούτω μυριάδας ούκ εύαριθμήτους || κορυφουμένους, 
ώστε τούς επιγόνους μή άν έχειν ραδίως τ ώ πολλω τοΰ πλήθους πιστεύ-
ειν, εΐ μή τών συγγραφών αύτούς επειθεν ή άλήθεια καί ή πειθανάγ-
κη της πρεσβυτικής παραδόσεως καί τά κατεστρωμένα μυριαχού κώλα 

90 καί ή αύτών έκείνων άνθομολόγησις, όσους μή φέρων άπήγαγε θάνατος· 
οϊ κύκλω μέν άλωής ού συνεμετρήθησαν εις άλωνα μίαν ώσπερ δραγ-
μευόμενοι καί σφιγγόμενοι κατά τό πάλιν καί πάλιν εις συστολήν εύ-
αρίθμητον, όποία ή τού Ξέρξου παράνοια, όποτε καί έκεΐνος τήν Άσίαν 
μικρού πασαν εις την Εύρώπην μετήγαγεν, δλω δέ στόλω νηών έντιθέμε-

95 voi, γραπτός άριθμός, εις άντιπέραν ήγοντο· πολύ τό τού στόλου, αϊ 
νήες παντοδαπαί, πλείους αί φορταγωγοί, ό φόρτος άπάσαις εις μυριά-
δας, ταΐς μυριάσι μέτρον ό τών δεκαδικών κορυφαίος άριθμός· τό δέ έτι 
πρός όκνώ προσλογίσασθαι μή λεπτολογεΐν έπαναγκασθείς καί τών 
λοιπών μεμνήσομαι, οϊ ούκ έλάττους τήν ές θάνατον έπορθμεύθησαν 

5 άπέταξεν ό πληθυσμός καί ήμέρας ίκανάς τώ πορθμεύοντι, ότε καί εις 
ζεύγμα, εΤπεν άν τις, δοκειν συμπεπήχθαι τό καθ' ήμας σφίγμα τό Έλλη-
σπόντιον, καθά που λόγος έχει τό Περσικόν εκείνο Άβυδόθι τέχνασμα- τό 

7 8 μυρία — φϋλα: Franc i G e r m a n i q u e , qui a . 1 1 4 7 in expedi t ione in ter ram s a n c t a m iter 
per Imper ium B y z a n t i n u m fecerunt . 

7 3 cf . II. 2 , 8 4 5 ; 1 2 , 3 0 7 4 H d t . 7 , 3 4 81 II. 2 , 4 6 8 8 2 G e n . 2 2 , 1 7 et al. 9 1 
δραγμευόμενοι: cf . II. 1 8 , 5 5 5 9 3 H d t . 7 , 6 0 7 Hdt . 7 , 3 3 sqq . 

3 Trpós (ad usum cf. L S J s . v . D ) : π ρ ό σ ω coni . Regel 
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y à p είσαεί πυκνόν των νεών καί τό κατά συνέχειαν έπ' άλλαις 
άλλας είναι γεφυρώματος όψιν τοις βλέπουσιν έπεμπε ναυσί καταστρων-

10 νύντος τον Βόσπορον, όπηνίκα, ίνα τις καί σοφιστεύσαιτο, αυτοί μεν εις 
κενόν έχαινον, τό δέ στόμα της Προποντίδος μονονουχί φωνήν άφιέν την 
εκείνων άφροσύνην ήλεγχεν, ους ή του πλεονάζειν έξις καί τό της επιθυ-
μίας λίχνον ήρέθισε καθ' ημών προσωπείω φιλίας χρώσασα· έξεφόβει 
y à p εκείνους τα παλαιά διηγήματα καί οία έκ των σων προγόνων, κρά-

15 τιστε βασιλεύ, αϋτοΐς επήλθε δεινά φανερόν έξαγαγοΰσί ποτε καθ' ήμών 
πόλεμον φυκοΟν καί έν τ ω έπιγόνω βασιλεΐ τά όμοια φανταζόμενον γρά-
φονται μεν εικόνα εύνοιας, άκήρυκτον δέ τ ω δντι βυσσοδομεύουσι μάχην 
καί άκαραδόκητον προσβολήν καί τά εξ εφόδου κακά, τ ω μεν υπούλω 
χρωννύμενοι πρός άλώπεκας, τ ω δέ λεληθότως ένεδρευτικώ άγριούμενοι 

20 πρός λεόντων έπίθεσιν ήρέθιζε γαρ εκείνους où μόνον τό θαρρεΐν, οις 
έπληθύνοντο και οις ήσαν άπρόσμαχοι, άλλά καί ώς έν προοιμίοις [έξε-
τάσαι] τά του βασιλεύειν καί οϋ πρό πολλού έγκεχείρισο την του κό-
σμου κυβέρνησιν, καί τοίνυν έπήλθεν έκείνοις λογίσασθαι, ώς άρα κϋμα 
τοιούτον εαυτούς κορυφώσαντες έκκρούσουσι του κυβερνήτου τούς οϊα-

25 κας καί τι κακόν διάθωνται τό μέγα τούτο της οικουμένης σκάφος, όπερ 
θεός συμπηξάμενος καί ΰπ' άλλοτε άλλοις κυβερνώσι ποιών εύρεν άρτι 
τον άριστον και έπανεπαύσατο. 

Καί ούτω μεν λογισμών ειχον εκείνοι, άλλά μικρόν έπισχόντες, εις όσον 
ϊδεΐν τήν γήν πόρρωθεν, ην έαυτοΐς έπηγγείλαντο, τάς ελπίδας ήλεγξαν 

30 ώς έξ ονείρου νηφάλιοι βλέψαντες καί ωχοντο ούχ' έκόντες καί της άντι-
πόρθμου ε'ίχοντο. ΕΤπέ τις άν τηνικαύτα τήν τού μεγάλου Κωνσταντίνου 
ταύτην καί σήν (κοινόν γάρ τό καλόν, ότι καί μένει δι' άμφοϊν έν καλώ) 
μή πολεμίους εχειν κύκλω πυργηρούντας, άλλ' έραστάς περιβλεπομένους 
αυτήν, τήν δέ, ότι μή άρεστώς είχεν, άπαγορεύσαι και άπείπασθαι τό 

35 πρός εκείνους φίλιον ούτω pâov άντιπαρελθόντες τού ποθουμένου διεκ-
πεπτώκασιν βραχύ γάρ έπισείσας αύτοϊς τόν φόβον καί έμβριμησάμενος 
δραστικώτερον, ήδη δέ που καί ψαύσας έκ μέρους καί διατινάξας έμβριθέ-
στερον ένεκελεύσω- καί αύτοί άπήλθον τής θρασύτητος || έκλαθόμενοι 
καί ταΐς κεναΐς έκείναις έλπίσι τά πτερά λύσαντες αύτάς τε άφήκαν εις 

40 Άρπυίας πέτεσθαι καί αυτοί τάχει ποδών συναφίπταντο ταΐς κατ' 
αυτών ίστορίαις ήμΐν άφέντες έλλάμπεσθαι. 

9 γεφυρώματος: cf. los. bell. lud. 3 , 7 , 2 8 11 Ιχαινον: Suda s .v . λύκος εχανεν et 
al. 17 Hdt. 5 , 81 ; Demosth . 18 ,314 (262) et al. 18 άκαραδόκητον cf. Eust. ad II. 
1127 ,63 et saepius 2 8 cf. Gen. 1 ,31; 2 , 2 2 9 cf. E x . 3 , 1 7 et al. 3 9 proverbium 
ex Eust. tantum notum esse videtur 

21 έξετάσαι supplevi, quia hastae literarum ξ et τ cognosci possunt; έτ[άχυν]ε male Regel 
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Ήσαν μέν ουν κάκεΤνα και Βαύματος άξια και μένουσι 3αυμαζόμενα 
και μενοΰσι μέχρι παντός, τα δέ νυν οΰδέν ήττον καί αυτά έκλάμπουσι 
καί τοις μεγίστοις έξισοΰνται 3αύμασιν· ϊνα y à p τους εξ Ισμαήλ εις και-

45 pòv ύπέρ3ωμαι (ό y à p νυν παριππεύει με), οϋκ εττελΒόντας ήμΐν τους 
τοιούτους άμύνη, 3ειότατε βασιλευ, άλλ' άποσφίγγεις ο'ίκαδε καί στε-
νοχωρείς καί ττατεΐν τήν ήμετέραν γήν οϋκ έάς· ουκ άφίης προσβαίνειν 
τοϊς ήμετέροις, άλλ' εξαναγκάζεις δεδοικέναι ττερί τοις εαυτών où μόνον 
οϋ προσκτώνταί τι των ήμεδαπών, άλλά καί άγωνιώσιν, έφ' οΐς αυτοί 

50 εχουσιν ουδέν τι δρώσι κα3' ήμών, άγαπώσι δέ, εϊ καί μή δεινά ττά3οιεν 
άφ' ήμών καί ήμεΐς μεν αυτούς ίδόντες τότε βραχύ τι καιρού καί άναβλέ-
ψαντες ΐδεΐν οΰκέτ' ει'χομεν άποκρυβέντας καί εαυτούς άφανίσαντας, αυ-
τοί δέ έν όφ3αλμοΐς τον έξ ήμών έχουσι πόλεμον καί τά έκεϊ3εν κακά· 
οϋτως αϋτοίς τό [πικ]ρόν άντιπεριήγαγες, ούτως έξ ήμών είς αυτούς 

55 άντιπεριέσπασας τά δεινά καί, οΐς κινδυνεύουσιν, έφ' οΐς εχουσιν, 
έκλα3έσ3αι τών κα3' ή μας ήνάγκασας μηχανησάμενος ούτω σοφώτατα 
τήν 3ρυλουμένην άντιπερίστασιν. 

Καί ήν μέν εκείνο άπαγαγείν τούς βλάπτοντας πολλώ δέ άρα κάλλιον, 
ότι τον κίνδυνον αύτοΐς περιέτρεψας περί τά οίκοι καταστήσας τον πόλε-

60 μον. Καλόν κυνηγέτης έξω που κοίτης έπιόντα τόν 3ήρα βάλλων και 
άποστρέφων, άλλά τ ω παντί καλλίων ó τό 3ηρίον δοκεύων καί του 
σπηλαίου έσω κατακλείων καί κωλύων τήν πρόοδον. Ούκ άν ούδ' 'Αλέξ-
ανδρος μέγας ήν, ει μόνον ήρκεΐτο μή πολεμούμενος· ούκ αν έμονάρχει 
Καίσαρ καραδοκών οίκοι τόν πόλεμον ούκούν καί εκείνοι συστέλλειν μέν 

65 άφήκαν εαυτούς καί ύπό κόλπω κρύπτειν τάς χείρας, έκτείνοντες δέ τών 
πορρωτέρω ήπτοντο καί ούτως έμεγαλύνοντο. Κατά ταύτα δή καί αύ-
τός, βασιλεύ υπέρτερε, ούκ έκ τού άγχι τούς πολεμίους άποσοβεΐς, ότι 
μή προσπελάσαι σοι εχουσιν, άλλ' έξαποστέλλεις τά σά βέλη 3ειότερον 
πανταχού γης καί σκορπίζεις αύτούς· και άλλως δέ συστέλλεις, έκεΐνο 

70 μέν τω σκεδασμώ της ήττης, τούτο δέ τ ω συγκλεισμω της στενοχωρή-
σεως· καί ού μόνον μακράν αύτούς ει'ργεις άφ' ήμών, άλλά καί τήν εκείνων 
άποσπώμενος έπαύξεις τά της κληρονομιάς σου, ö δή ένταΰ3α τοΤς 
άγερώχοις έσπερίοις έπισυμβέβηκεν ε3νεσιν, οΐ πάλαι ποτέ κα3' ήμών 
έκδραμόντες άρτι όρων έσω μένουσιν. Έστι καί άλλο μεγαλεΐον έντα03α 

44 TOUS έξ 'Ισμαήλ: i . e . Turcos. 73 ε3νεσιν: v. supra ad p. 2 7 2 , 7 7 s q q . 

45 Theod. Stud. ep. 14 ,11 65 Theocr . 16 ,16 6 9 Ps. 17 ,15 7 0 στενοχωρήσεως: 
cf. Galen. 8 , 1 2 0 Kuehn; Eust. opuse, p. 166 ,76 

5 4 [πικίρόν (lac. 2—3 litt.) supplevi 
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75 τω πράγματι, ότι μή προς μόνους αυτούς ό ύπερόριος συντάττεται πό-
λεμος, άλλα και συνέμιξε μεν τούτοις εις συμμαχίαν και ό ψυχρός ϋποκόλ-
πιος όφις, οΐ άποστατικοί δούλοι, τό θρασύ και δεινόν φΟλον, οί χαμαι-
λέοντες λέοντες, οϊ προς πάν τι μάλλον αν χρωσθεΐεν ή προς τό της 
άληθείας λευκόν, οϊ τρώκται και υπέρ τους της ποιήσεως, ήνυσαν δέ 

80 ουδέν οΰδ' αυτοί· καθάπαξ y à p ήττάσθαι μαθόντες ουκ άπέμαθον τό 
κακόν ου μην οΰδ' άπομαθήσονται, άλλά και τους συμμάχους εις όμοίαν 
άγωγήν μεταστήσουσιν όμοιοι, φασίν, ομοίους και ουκ άφυώς εις δειλαν-
δρίαν άσκήσουσι· σύκινης ταΰτα επικουρίας έκείνοις επιπλοκή, σχοινίον 
οίον εξ άμμου, || κλώσμα μή άλληλουχούμενον. 

85 Άλλ' ένταύθα του λόγου γενόμενος πολλαπλοϋν θεωρώ τό θαύμα 
καί πληθύνω τά της εκπλήξεως· μέγα μεν και τό της νίκης, τό εκ τε γης 
εκ τε θαλάσσης, καί ταύτης τό έν άκαρεΐ ώρας· καί όπως ή των Πικεν-
τίνων πόλις εκείνη τήν τού Άγκώνος τοϊς πολιορκηταΐς ούκ έψεύσατο 
κλήσιν παρακρουσαμένη καί τήν κατ' εύθυωρίαν αύτοϊς παραποδίσασα 

90 πρόοδον, καί ώς οί τέως έπιχαίνοντες εσπέρας τή πόλει καί στόμα πλα-
τύνοντες καί οιά τι δεΐπνον έμβρωματίσεσθαι τούς ημετέρους δοκοϋντες 
άπήλθον <ου) μόνον κενοί καί τήν έφεσιν ούκ άποπλήσαντες, άλλά καί 
βλάβην προσοφλόντες καί πολλώ τ ω μέρει κατεστρωμένοι νεκροί, τούτο 
μόνον της ποθούμενης κερδάναντες γης, τό ενταφήναι καί ούτως εις 

95 μακρόν προσμένειν αύτη, οτε και ην ΐδεΐν παραδόξους ελπίδων στροφάς 
καί πραγμάτων άελπτον Εύριπον, ζωήν μέν έξ επηρμένης σκιάς θανάτου 
τοις πολιορκουμένοις, θανάτου δέ νέφος έξ άνεφέλου ζωής ήλίου τοΤς πο-
λιορκηταΐς. Μεγάλα μέν ουν καί ταύτα καί όσα τούτοις έπί στοΐχον έρχε-
ται τόν αύτόν, μεγάλη δέ καί ή των ένδον πίστις καί τό εύσταθές της 

5 εύνοιας, οίον πρέπειν θεραπεία βασιλική. "Ω της εις τόν ένθεον βασιλέα 
θερμότητος, οποίαν αν φυλάττη τις καί είς θεόν ώ τής καρτερίας ύπερ-
βαινούσης νόμον σαρκός· ώ τής λεοντοθύμου έπί τόν πόλεμον τάσεως 
καί τής εφ' ούτω μακρά πολιορκία ένστάσεως· ώ θυμολεόντων εκείνων 

77 όφις: verisim. Venetici. 88 Άγκώυοξ: de oppugnatione Anconae cf. Schreiner, Dux 
von Dalmatien, p. 290—296 et J.-F. Leonhard, Die Seestadt Ancona im Spätmittelalter, 
p. 7 5 - 7 7 . 

76 Theogn. 602 78 Plut. mor. 53d et al.; ad comparationem coloris cf. Philo de plant. 
I l i et al. 79 Od. 14,289; 15,416 82 cf. Od. 17,218 et al. 83 Hesych. s. ν. 
σκυτίνη επικουρία Apostol. 7,50 et al. 84 proverbium ex Eust. tantum notum, ut 
videtur 1 Suda s. ν. et al. Ps. 22,4 et al. 2 II. 16,350 et al. 7 λεοντο9ύμου: 
cf. Hesych. s. ν. 3υμολέοντα 

90 έτπχαίρουτες cod. (vix recte): correxi (cf. p. 148,66 έττιχάσκει) 92 où add. Re-
gel 93 ττροσόφλοντες cod. 
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άνδρών, οΰς τό μάλα ττειναν ούκ έθραυσε της λεοντώδους ρώμης, άλλά 
10 κατά των έν ττοσί θηρίων ήρέθιζεν έγεύοντο των άπορρήτων δαιτα-

λουργοΰντος αύτοΐς τοΰ λιμοϋ, και ήσαν αύτοΐς εκείνα ερεθισμός και 
μάχης έξάμματα καί, τό όλον ειπείν, θυμού φάρμακα κατ' εκείνα τα της 
ποιήσεως, όποια καί δράκων όρέστερος βεβρωκώς εις πυρ χόλου έξάπτε-
ται· εΤχον των μεν άναγκαίων πάνυ τι ένδεώς, της δε ενστάσεως ουδέν 

15 ενέλειπον, άλλ' ην άντίρροπον τω πολλω της πολεμικής βίας τό της 
γνώμης εμβριθές· έταλαντεύοντο γνώμαι, καί ύποχαλάσαι μεν της εν-
στάσεως ου μόνον μετέωρον ην ώς έν πλάστιγγι , άλλα καί εις άέλλας 
έφέρετο, έρρεπε δέ μή ΰπενδοϋναι, εί καί άποκινδυνεύειν έχρήν εις θάνα-
τον. Ειπεν άν τις ταΰτα βασιλικής εύνοιας έν τοις ύπηκόοις βάσανον 

19a καί λιμοΰ μάχην καί πίστεως· καί ένίκα ή πίστις, άντίθεσιν φόβου τε 
20 του εις θάνατον καί ζέσεως ψυχικής εις εύανδρίαν, καί έξενίκα τό ζωοφό-

ρον έπιπνοία τή άνωθεν. Ούτως οΤδε τούς αύτού θεράποντος ó ημέτερος 
διατίθεσθαι βασιλεύς· ούτως, οίς μεν μιμείται θεόν έπ' αύτοΐς, τιθέναι 
ύπέρ εαυτού ποιεί τάς ψυχάς, οίς δέ γυμνάζει πρός πόλεμον, εις 
άπρόσμαχον τοις άντιμάχοις αύτούς έκπαιδεύει, φερεπονεΐν διδάσκων, 

25 δι' ών αύτός πονών διακαρτερεΐ, άνενδότους παρασκευάζει ταΐς άνάγκαις 
της φύσεως· καί ό τάς λιθίνας καρδίας θειότερον εις σαρκίνας διατιθείς 
μεταπλασμω θείου πνεύματος ένταύθα τούς άπό σαρκών είς χαλκέους 
άνδρας μετάγει τω φερεπόνω καί τοις προς καρτερίαν γυμνάσμασιν. Εί 
δέ τό Κρητικόν έκεϊνο τέρας, ό Τάλως, είχε τι του σώματος χάλκεον, καί 

30 δι' αύτό την νήσον έπί φυλακή περιοδεύων ούκ έκαμνεν. 
Άλλ' εκείνος μέν ό λαός οϊδαμεν, ö τι καί νοεΐν βούλεται, ενταύθα δέ 

τούς βασιλικούς καί στρατηγούς καί στρατιώτας έστι χαλκεοψύχους 
ΐδεΐν άντικρυς καί τή καρτερία βεβαμμένους οιον είς σίδηρον, οίς παραμε-
τροΰσι τω αύτοκράτορι τά σφών κινήματα καί συνεξομοιούνται, εις όσον 

35 αύτοίς έφικτόν. Ή τί ούκ αν ποιήσωσιν άνθρωποι όρθω || διοικονομούμε-
νοι λογισμω όρώντες τόν βασιλέα τή μέν διαρτία τής πλάσεως είς δσον 
ήκοντα, τω δέ φερεπόνω καί άνενδότω πάντων ύπερθεν βαίνοντα; ούκ 
άν καί αύτοί βιάσωνται τό γήινον και πρός εύψυχίαν, εις όσον οΐόν τε, 
άμιλληθήσεσθαι καί συνεξαρθώσιν πρός μίμησιν; εί δέ τό του σώματος 

40 βρΐθος αύτούς καθέλκει, άλλ' έχουσι πτερά, οις άρθήσονται, τά των βα-
σιλικών διδασκαλιών, ύφ' ών πτερούται άνθρωπος, τά των γυμνασιών, 
δι' ών τό περιττόν ή σάρξ άποτίθεται καί είς ραστώνην έργων καλών 

10 cf. Eust. opuse, p. 317,8; fort, proverbium 12 II. 22,93 sq. 20 cf. Plat. Crat . 
419e 22 Ioh. 10,15 26 Ez. 11,19; 36,26 27 Hdt. 2,152; cf. et Apollod. bibl. 
1,9,26 29 Apollod. 1. c. et al. 33 Plut. mor. 136a 

23 γυγνάζει cod.; corr. Regel 
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έλαφρίζεται, τά των άμοιβών, αϊ τους πόνους τοις ΰπηκόοις ύπανέχου-
σαι τό μοχθεΐν κοϋφον εργάζονται, τά των δωρεών εΐτ' ουν ευεργεσιών, 

45 ών οϋκ ο!δ\ εϊ τι πλέον επαίρει τον άν3ρωπον, προ δε πάντων την 
άπασαν βασιλικήν χρηστουργίαν καί την έξ άγαθοϋ παντός συγκρό-
τησιν, ής χάριν όπίσω αΰτοΰ ό σύμπας κόσμος ερχεται καί εις τό δυνα-
τόν εξαίρεται της μιμήσεως. Ταύτα τά àyaSà καί την Άγκωνΐτιν περιε-
ποιήσατο άρμοττομένην ύπό άνδράσι βασιλικοΐς, οϊ πτεροΐς τοιούτοις 

50 αίρόμενοι Οπερθεν τών έχ3ρών έπτερύσσοντο. 
'Αλλά τους μεν ήμετέρους ούτως έπί τω μεγίστω βασιλεΐ διακεΐσ3αι 

où πάνυ τεθαύμακα (ην δε αν μοι διά 3αύματος, εϊπερ άλλως), τό δε και 
τους της γης εκείνης ουδέ εγγύς, άλλα πολύν τον άφορισμόν έχοντας εις 
ϊσον τοις κα3' ήμας έρχεσ3αι, εϊ μεν έμέ εκπλήττει ούπω μέγα, εσω δέ γε 

55 θαύματος ούκ έστιν δν ούκ άγει· κάνταϋ3α κείται τό του έργου τερά-
στιον άνδρες γάρ εκείνοι, μάχιμος όχλος, γένος πολυσχιδές, ευγενές, 
φήμη μεν ευ μάλα εϊδότες τό σόν κράτος, έν3εε βασιλεύ, καί ταΐς περί σέ 
όσημέραι πρεσβείαις, πόδας δέ ωραίους τους σους οΰπω προσβήναι τήν 
κατ' αυτούς εύτυχήσαντες, ώς καί κατ' άνδρα έκαστον της σης 3έας έμ-

60 φορηθήναι, φ3άνουσι μα3εΐν έν στενώ πολιορκίας τήν Άγκωνΐτιν σφίγ-
γεσ3αι καί αύτίκα μένος καί 3άρσος άναλαβόντες ήκουσιν, τό της 
γραφής, γίγαντες τον σόν 3υμόν έκδικήσοντες καί όποϊά τις δμβρος έξ 
άπροσδοκήτου πολλαχό3εν εις πλή3οντα συμμίσγουσι ποταμόν καί 
τούς πολιορκητάς παρασύρουσιν. "Ω 3ερμοτάτης ταύτης ψυχής, ώ 

65 ζήλου σώφρονος, ώ ρύμης εϋψύχου, ώ 3υμοΰ εμφρονος· τίς ούτω δούλος 
πράττει έξ έπιτάγματος, ώς ούτοι, τό αύτόνομον ε3νος, άκέλευστοι τω 
βασιλεΐ δεδουλεύκασιν; άπέκρυψαν τω 3αύματι τήν παλαιάν παροιμίαν 
ού κωμάσαντες άκλητί, άλλ' ύπέρ ήμών αύτόματοι κινδυνεύσαντες. Ώς 
ευ γε ύμΐν, δούλοι άγα3οί, ούς διά τό ούτω πιστόν έπί πλειόνων ό τω 

70 όντι εύεργέτης βασιλεύς καταστήσει καί εις φίλους εγγράφεται· ούτως 
οιδας, 3ειότατε βασιλεύ, καί τούς μακράν έφέλκεσ3αι· ούτω καί τούς 
πορρωτάτω ποιείς έγγίζειν σοι καί έν μεγάλω ήγεΐσ3αι τό έπονομάζε-
σ3αί σοι, οϊ γένους μεν έκλαν3άνονται καί συγγενείας καί οίκου του πα-

48 cf. Leonhard, I.e. p. 80, adn. 501. 66 cf. Leonhard, I.e. p. 80. 

46 χρηστουργίαν: cf. Suda s.v.; Const. Manass. chron. 2581 62 Is. 13,3 68 Ze-
nob. 2,46 et al. 69 Mt. 25,21 73 cf. Ps. 44,11 

58 προβήναι a. corr. m. pr. 60 άγκωνΐτ ιν cod. 
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τρικοΰ και εϊ τι άλλο αύτοίς εις παράσημον γνώρισμα, φιλοΰσι δέ του 
75 μεγάλου βασιλέως Μανουήλ όνομάζεσ3αι και τοιούτον αύτοις έπιγρά-

φονται λαμττρότατον σύσσημον και όνομα τούτο αύτοϊς ϋττέρ παν 
όνομα. Εί δέ τό πράγμα κνίζει ρήγά τινα μεγάλοφρυν, άλλα τούτοις 
μέλον ουδέν οϊδασι γάρ, ότι συν σοι πάντων υπέρτεροι έσονται και κατά 
την γλυκεϊαν μοΰσαν σου έπομένοιο και έκ πυρός αί3ομένου νοστήσουσι· 

80 σκεύος άρα συ εκλογής, έν φ ευδοκία 3εού τεάησαύρισται πανταχού 
διϊκνουμένη γης καί πάντας έπαγομένη καί επιστρέφουσα || προς άπό-
λαυσιν. 

Άλλα τί μη λέγω τό έν τοιούτοις επί πλέον 3αυμάζειν άξιον; άνδρας 
μεν τούτους τάς ψυχάς υπέρ σού τι3έναι 3αυμάσιον μέν, ότι δέ γεννάδαι 

85 καί πολέμου τεχνΤται, άλλ' ένταΰ3α φύσεως άνακύπτει άκολου3ία έκκα-
λουμένη προς τό φιλόμαχον εν3α καί 3αυμαστέον μέν <έν> έκείνοις την 
εύνοιαν, τα δέ της ανδρείας δοτέον τη φύσει· τό δέ καί γυναίκας έπί 
τηλικούτοις άνδρίζεσ3αι και άκοναν τό τμητικόν του 3υμο0 καί θρασύ 
βλέπειν εις αίμα καί άσκαρδαμυκτεΐν προς ξίφους άνταύγειαν, τοΰτο δέ 

90 φύσεως ανωτέρω βέβηκε καί την έν πράγμασιν άκολου3ίαν ήγνόηκεν 
όποία τις κάνταΟθα γυνή άναπέφηνε, μία των τής παροιμίας 3υγα-
τέρων, αϊ ποιοΰσι δύναμιν, δυναστεύουσα μέν χώρας ΐκανουμένης έπι 
πολύ καί τω ύπό χείρα λαω προς εύνοιαν έχουσα βασιλικήν άποχρή-
σασ3αι, μικρόν δέ διακρίνασα τοΰτο, εί μή καί αυτή τω σώματι παρακιν-

95 δυνεύσει και χερσί κατά των άγνωμόνων καί ούδέ εύόρκων πολιορκητών 
άποχρήσεται, εις ο καί προαχ3εΐσα προηγείται τής ύπ ' αύτη τεταγ-
μένης ϊππου, καί τά εις σύμβολον μάχης έπαλαλάξασα συρρηγνύει πόλε-
μον αύτόματος προθέουσα σύμμαχος καί τό βασιλικόν άναβοωμένη 
όνομα καί δεσπότην έαυτή τόν μέγαν έπικηρύττουσα Μανουήλ. Είτα δή 

5 3αυμάζει τις τήν Ίουδί3 έκείνην καί τήν Ίαήλ καί εϊ τις άλλη γυνή κατ' 
αύτάς φόνιον έπνευσεν έκδικούσα ομοφύλων κακά, μία πρός ένα 3ρασυ-
νομένη πολέμιον καί ούδέ έξ έμφανούς; ένταύ3α δέ ούτε τό σύμφυλον καί 

79 μοΰσαν: ν. supra ad lin. 281. 91 γ υ ν ή : cf. P. L a m m a , AIdruda , contessa di Berti-
noro , in un panegir ico di Eustazio di Tessalonica, Atti e memor ie della Deputaz ione di 
storia patr ia per le Provincie di R o m a g n a , n. s. 3 (1957), p. 59 — 72 ( = id., Or ien te e occi-
dente nell' a l to medioevo, Patavii 1968, p. 383—394). 95 cf. Leonhard , 1. c. p. 79, adn. 
492. 

76 Phil. 2,9 79 II. 10,246 sq. 80 Act. Apost . 9,15 84 v. supra 
p. 276,23 89 άσκαρδαμυκτεΐν: cf. schol. Ar is toph. equ. 292 91 Prov. 31,29 
v. l . 5 Idt. 8 s q q . lud. 4 ,17sqq . 

86 έν addidi 
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ή έπεξαγωγή αντιπρόσωπος μιας προς έθνη πολυδύναμα- και Σο-
λομώντι μεν εύρεΐν άνδρείαν γυναίκα έν ζητήσει κείται, σοι δέ αύτόματον 

10 θεόθεν τό καλόν καί, ώς ειπείν, θεόπεμπτον. Έχει τοίνυν ή άνδρική αϋτη 
στρατηγός, ειπείν μετά της Γραφής, ώς ευρέθη τοις έμέ μή ζητοΰσι. Τίνων 
ουν οΰκ αν εϊη αύτη τιμιωτέρα λίθων πολυτελών; δοτέον κυρίως ταύτη 
και τά παροιμιακά σκΰλα δια την νίκην καί τό μάχιμον, καί τόν λοιπόν 
δέ πάντα κόσμον τόν Σολομώντειον. Έ γ ώ μέν ιδού έκπορίζω, λαβών δέ 

15 ό βουλόμενος άρμοττέτω καί ζωννύτω καί κοσμείτω ταύτην, δπως αν 
βούλοιτο. Οΰκ αν έτι ουδέ τάς 'Αμαζόνας έν θαύματι θήσομαι τόξοις 
μαχομένας, ένθα γυνή αύτη όρμα εις άγχέμαχον και τό δόρυ τολμά. 
Καλόν τι χρήμα καί ή τής παλαιάς ιστορίας 'Αρτεμισία τά τε πρώτα, 
φυγοΰσα δέ ην γυνή. Τί μοι δρόμος 'Αταλάντης καί 'Ροδογούνης εύστο-

20 χος άπό τόξου βολή καί Άργανθώνης θηρεύματα, ών πάντων ύπεραν-
ίσταται αύτη γυνή, όσα καί παιγνίων σπουδαί; έζήτησέ ποτε τήν Σο-
λομώντος σοφίαν μαθεϊν γυνή βασίλισσα καί ήλθε προεισενεγκοϋσα τής 
εύνοιας λαμπρόν δείγμα μηδέν ενταύθα δέ καί τά τής θέας μέν, οιδα, 
έσται μικρόν όσον καί οψόμεθα τήν άρχικήν ταύτην σύμμαχον τω μετά 

25 τής εύσεβείας ήμετέρω Σολομώντι παρεστηκύϊαν καί τήν σοφίαν καί τό 
πολύ τής άνδρείας θαυμάζουσαν τέως γε μήν καί προεισηνέγκατο εύ-
γενώς μεγίστης δουλώσεως δείγματα προεμένη τήν ψυχή ν καί καλόν, εί 
έπαποθανεΐται λογισαμένη τή τοΰ μεγάλου βασιλέως εύνοια καί εις έν-
τάφιον τούτο θεμένη λαμπρόν. 

30 Τοιαύτας, ώ βασιλεύ κράτιστε, χάριτας έπαφίης άπανταχού γής, δι' 
ών έφέλκη ξύμπαντας· ούτως άφύκτους πόθων ίυγγας ταΐς άπάντων 
έντίθης ψυχαΐς, ούχ' ώστε σε φιλεΐν άπλώς, άλλά καί τιθέναι τάς ψυχάς 
ύπέρ σού. Εί δέ καί τι μέλος ήρμοττεν ή πάλαι τέχνη κινεΐν προς μάχην 
δυνάμενον, όποιον καί Τιμόθεος || ύπάδων ποτέ εις όπλα τόν Μακεδόνα 

35 βασιλέα έξέμηνεν, άλλά τό σόν τούτο επί μάλλον έξαίσιον, εί μηδέ λαλών 
μηδέ γράφων, άλλά καί μόνον άνακινούμενος εις ψυχή υ προς συμμαχίαν 
έπαίρεις τά έθνη τω περί σέ φίλτρω καί υπέρ ήμών άναπείθεις όπλα 
φέρειν καί, ώς ειπείν, θανατάν. Τίς αν ουν γένοιο καί λόγοις χρώμενος 
καί άλλως άναθαρρύνων εις πόλεμον; ή πάντως αν άποκρύψης θαυμαζό-

8 επεξαγωγή: cf. Thuc. 8,105 9 Prov. 31,10 10 Is. 65,1 12 Prov. I.e. 13 
Prov. 31,11 18 Hdt. 8,88 et al. 19 Apollod. bibl. 3,9,2 et al. Polyaen. Strat. 
8,27 et al. 20 Parth. 36 et al. 21 3 Regn. 10,1 sqq. 32 v. supra p. 276,22. 
278,23 34 Suda s. v. Τιμό5εο5 (p. 557,2 sqq. Adler) 

8 άντεττεξαγωγή cod. (postea άντ- del. m. pr.) 20 Άργαν3άνης cod.: corr. Re-
gel 22 vocum καί ήλ3ε bis scriptarum passum priorem del. m. pr. 39 ή cod.: 
correxi 
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40 μένος και την Λακωνικήν μοϋσαν, ήν λόγος 3ρυλεΐ παλαιός ούτως έχειν 
ότρύνειν μάχεσ3αι, ώς έρε3ίζειν καταττουήσαι αν τον άκροώμενον γεν-
ναίως μαχόμενον. Ei δέ τις έτέραν ύποβαλόμενος αρχήν τω λόγω την 
σοφήν επιλογήν τοΟ έρύματος σκέψαιτο και οΐοις λόγοις ή βασιλική εγ-
κατέστη τω Άγκώνι φρουρά, ένταΰ3α φρονήσεως έτερος ούτος ύττανοί-

45 γεται κόλπος και στρατηγικής άγχινοίας άναχέεται πέλαγος, καί ούκ 
εστίν ος ούκ οΤδεν, ώς ό μεν σοφός βασιλεύς άριστα προύνοήσατο, οί δέ 
εχθροί έντε03εν πεπόν3ασιν χείριστα ούτε της έαυτών άπαίρειν άπαρα-
ποδίστως έχοντες ούτε άλλως βεβαίως μένειν κα3' εαυτούς· μένοντες μέν 
γαρ ού μικρά πτοήσονται, άπαίροντες δέ άλλα τηνικαΰτα τά έαυτών 

50 προήσονται καί τά έξ εφόδου δεινά πείσονται· καί έστιν αύτοΐς έκατέρω-
3εν κίνδυνος καί άμφιτάλαντον τό κακόν, οι'κοι τε μένουσι καί κα3' ήμών 
άπαίρουσιν öv δή κίνδυνον άποσκευάσασ3αι μελετήσαντες καί τον Ταν-
τάλειον τρόμον άπο3έσ3αι τής κεφαλής έλάν3ανον έαυτούς τάχιον, ήπερ 
έμελλον, πα3όντες ά έδεδοίκεισαν, τούτό γε μόνον ούκ άφρονευσάμενοι, 

55 ότι έκεΐ έφοβή3ησαν φόβον, ου ούκ ήν φόβος, ος καί συνήντησεν αύτοΐς 
καί εις πεΐραν έκβέβηκε, τά δέ λοιπά έξω βαλόντες φρενών (μεμνήσονται 
τοίνυν επί μακρόν, ών επα3ον)· ή3έλησαν, εϊ πάλαι φδάσας ó τόπος 
εκείνος έγεγόνει πυρίκαυστος· ήγάπησαν, εί μηδέ τήν άρχήν εις φώς ή 
πόλις αϋτη έξήχ3η· λαλήσουσι περί του Άγκώνος τούτου πολλά, καί 

60 εις παροιμίαν ούκ εΰ αύτοΐς πίπτουσαν τό όνομα κείσεται. Άιδεταί τις 
έν τοις πάλαι τόπος 'Αττικός άγα3ός ένορμίσασ3αι· Μουνυχίαν ή συγ-
γραφή τό χωρίον ιστορεί, καί έχαιρεν ό εγχώριος όχλος εύχρηστούμενοι 
τέως τω τόπω· άλλ' Έπιμενίδης, ό καί μακρά βιούς καί τήν γνώσιν 
πολύς, όρα τό χωρίον καί συνίησι προνοητικώς και λέγει τοσούτον αύτό 

65 κακόν έσεΐσ3αί ποτε χρόνω τοις Ά3ηναίοις, ώς καί τοις όδοΰσιν αν τά 
έκεΐ διαφορήσειν, εί'περ ήδεσαν καί έδόκει μέν ούκ άποβησόμενα λέγειν, 
έξέβη δέ ό λόγος, δτε πολεμίους ό λιμήν επί κακώ τής 'Αττικής ήγκαλί-
σατο. Έστι καί έτέρου σοφού έφ' όμοίοις πρόνοια, ός τά έν Κυ3ήροις 
εύ3έτως έχοντα καταμα3ών βλάψαι άν τήν Λακωνικήν, εί πολεμίοις προ-

70 καταληφ3εΐεν, λόγοις ούκ άσυντελέστοις ήμύνατο τό τής νήσου έπίκαι-

67 δτε - ήγκαλίσατο: Munichia saepe ab Atheniensium hostibus capta est; Eust. vix ad 
eventum certum alludit. 

41 II. 4,294 et saepius Paus. 4,16,6 (de Tyrtaeo) 52 Suda s .v . Ταντάλειοι et 
al. 55 cf. et Schol. Eur. Or. 6 (Dindorf) 64 Diog. Laert. 1,114 68 Diog. Laert. 
1,71 sq. 
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ρον εύξάμενος μή την αρχήν γενέσθαι ή γενομένην καταδΰναι είς άβυσ-
σον- κα'ι έμαθον συν κακώ οΐ Λάκωνες ύστερος χρόνοις καλώς εΰξασθαι 
τον σοφό ν. 

Τις δή αν OUV κάνταΰθα πάλαι ττρονοησάμευος εμήνυσε τοις έχ·3ροΤς, 
75 ττρίν ή παθεΐν τα έκ της Άγκωνίτιδος κείμενα τούτοις κακά; ώς, ει γε 

ταύτα Ίτροΰνοήσαντο, πάση αν έπειράσαντο μηχανή τον τόπον άνα-
σκευάσαι δέει του μή παθεΐν τα έφεστώτα δεινά. Ούτω φθάνεις δια-
κρίνων, θειότατε βασιλεΰ, έξ ών αν οΐ εχθροί βλάτττοιυτο, τοις έκασταχή 
τόττοις ττρονοητικώς τον νουν έφιστών, || τοις καιροΐς έτπβάλλων εις δέον, 

80 τους τρόπους διατιθέμενος εις καλόν και άπαν στοιχεΐον πράξεως ευ διοι-
κούμενος· και τοιαύτα μεν εναγχος τετέλεσταί σοι τάς στρατηγίας στέλ-
λοντι καί παραγγέλμασιν έγγράφοις διευθετοΰντι τά της εσπερίας νίκης 
ήμΐν καί κατά τους δεινούς μηχανάσθαι πόρρωθεν στρατηγικοΐς έπισώ-
στροις σοφίας μονονού μετακινοΰντι τήν των εναντίων γήν καί εις εαυτόν 

85 ελκοντι, τά δέ νυν, οίς αυτός έπέστης, οΐς τήν οίκουμένην κατώρθωσας, 
γλώσσαις άναθετέον έτέραις, αίς ή τοΰ λέγειν δέδοται χάρις, καί έμο'ι δέ 
εις άλλον άναβλητέον καιρόν, καθά καί άνόπιν ó λόγος έβράβευσε· τέως 
δέ τοσούτον ειπείν ήμϊν άρκέσει, ώς άρα, ε'ίπερ τινί τών απάντων έκ 
νεότητος καί είσαεί θεός τολυπεύειν δέδωκε (και ού λέγω πολέμους μόνον, 

90 άλλα καί παν άγαθόν), σοί μόνω καί προ πάντων δέδοται ουδέποτε 
παυομένω μοχθεΤν ούδ' άνεχομένω μή τάς νίκας έπαύξειν. Αληθώς ούν 
où μόνον ό προστιθείς γνώσιν προστίθησιν άλγη μα, τούτο δή τό της 
Γραφής, άλλά ταϊς φιλοτίμοις ψυχαΐς καί προσθήκη νίκης άλγήματός 
έστι προσθήκη, οίς άεί νικάν έφίενται καί άλγοϋσιν οίον, εί μή τό σπου-

95 δαζόμενον έξανύσουσι. Καί ήλιος μεν καθάπαξ ενα τόπον άπειληφώς, εί 
καί πολλά καί καλά ποιεί, άλλά μένει τή άποταχθείση ζώνη σφιγγόμενος 
ούδ' εις ϋψος του ταχθέντος πλέον αίρεται, ó δέ ήμέτερος βασιλεύς ήλιος 
άεί μελετά τήν άνάβασιν και τυγχάνει ου θέλει, καί ουκ άνίησιν υψούμε-
νος, καί τά τής άνυψώσεως ουκ εξω θαύματος. Θαυμάζομεν άρτι, θειό-

5 τατε βασιλεΰ, οΰκ εκείνο καί μόνον, ότι κείται ό έξ Ισμαήλ, ώς μή εχειν 
εις ορθόν ϊστασθαι (τούτο γάρ ήδη του σοΰ κράτους έκνίκημα παλαιόν), 
άλλ' ότι οΰδέ άναβλέψαι τολμά ούδ' άνανεΰσαι τοϋ πτώματος καί εις 

85 τ ά δέ νΰν: ν. supra lin. 2 6 5 , 5 7 sqq. 87 άνόττιν: v. supra p. 2 6 6 , 7 8 sqq. 5 ό εξ 
Ί.: i .e . Turci 6 v. supra adn. ad p. 2 6 9 , 7 8 

7 8 έκασταχή: cf. Suda s .v . ; Xen. Cyr. 6 ,2 ,5 v.l . 83 cf. Eust. ad II. 1 3 1 3 , 2 7 s q q . 89 
II. 14 ,85 sq. 92 Eccl. 1 ,18 

83 έττί σ ώ σ τ ρ ω cod.: postea corr. m. pr. 
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όμιλίαν yoûv τοις όμοφύλοις ελθείν πολλού yàp δέουσι καί εις τον αυτόν 
έρανον συμβαλεΐν καί κοινόν κρατήρα στήσεσθαι. Οία δέ τις σοφός οϊκο-

10 δεσττοτεΐν κατεγνωκώς δούλων έπ' ουκ άγαθω συμπνεόντων καί δραπε-
τεύειν προθυμουμένων μονάζει τους πονηρούς και ούκέτι άφίησιν όμιλείν 
εις εν, οϋτω καί σύ, ό της οικουμένης δεσπότης, πονηρά βουλεύεσθαι 
τούτους τους δούλους μαθών, οις μελετώσιν εΐναι εις εν, βάλλεις μάχαιραν 
τον σεαυτοΰ φόβον καί την εις ουκ άγαθόν όμόνοιαν διϊστας καί πρός 

15 διχόνοιαν άφιστάς, κωλύεις καί τάς εις σuyyέvειav ύπαλλάξεις αΰτοΐς καί 
χύσεως αιμάτων άπειλή την εις αίμα τούτοις κοινωνίαν διασπάς. Τί τού-
του δουλικώτερον, εϊπη τις αν, ε! μηδέ συναλλάττειν έξεστι τοις βαρβά-
ροις, δποι καί βούλοιντο; ούτω μετρεΐς τοις εθνεσι και τάς πρός άλλήλους 
έντυχίας, ούτω κολάζεις αύτοϊς τό αύτόνομον, ούτως επέχεις τό άνετο ν. 

20 Θέλεις, ώ Πέρσα, φιλικά συγκεράννυσθαι· κραθήση μεν εις φιλίαν, άλλ' 
έκείνοις, οίς ò δεσπότης βασιλεύς έγκελεύσεται- άρμοση καί γάμους, ού 
μην όθεν σοι βουλητόν (δούλω yàp ούκ έφεΐται αύτονομείν)· εΐπω τό 
μείζον, ούδέ παροδεύειν εις αύτόν εσται σοι μή έπιταττομένω· ρέμβεσθαι 
yàp πρός άνάπαυλαν ουκ οΐδα, ει καί άκαρή έγγενήσεταί σοί ποτε. 

25 Τοιαϋτά σου, βασιλεϋ, τά της άρτι στρατείας· επί μεγίστοις οϋτω 
φυλάττη τό μέλλον ούτω τούς των εθνών συνασπισμούς λύεις καί τάς 
συντάξεις σκεδάζεις καί την έν κακοΐς όλομέλειαν διασπάς καί εις διασπο-
ράς τέμνεις, ώς αν διά τέλους φρονοΐεν δουλικά· τάχα yàp αν ούκ άγαθόν 
τι διάθοιντο εις έν σώμα συνάξαντες εαυτούς· καί ό τά όλα εις είρήνην 

30 ενωτικός ενταύθα μελετάς διάστασιν, ήτις άλλά καί αύτή άποτελευτα 
πρός τό της ειρήνης ένθεον, ώς εΐ καί ποιμήν τω ποιμνίω μέν την συν-
αγωγήν φυλάττεται, λύκοις δέ μελετά την διάσπασιν καί εστι σοι καί 
τούτο σοφωτάτη βουλή καί δεσποσύνου ύπεροχής φυλακή ηπερ τό || 
του Δαυίδ· έπάταξεν εκείνος τούς της Μωάβ καί καταστρώσας εις γήν 

35 διεμέτρησε σχοινίω έκείνους καί περιποιησάμενος τό τρίτον, κατά την 
ίστορίαν, είς δούλους φέροντας ξένια έξέτεμε τά λοιπά σχοινίσματα ούκ 
όλίγω μέρει της άρχής έζημιωμένος, ώς άν, οΤμαι, όλιγώση τό πολέμιον 
καί τό μέγα κακόν εις ελαττον περιστήσειε· σύ δέ τούς τών εθνών καταρ-
ρίπτεις μέν εις δουλείαν καί κοιμίζεις οίον αύτούς κατά τήν Γραφήν εϊτουν 

40 εκλύεις της πάλαι θρασύτητος, σώους δέ είς τό πάν διατηρείς καί δουλεύ-
ειν άφείς έν όλότητι άλλως έν αύτοΐς πραγματεύη τό άστασίαστον καί 
μένοντας μέν έν ήσυχία στέργεις όσα καί πατήρ καί γλυκύτητα εύεργε-

20 Πέρσα: i. e. Turci 33 ήπερ cod. 

15 ύπαλλάξείξ: cf. Galen. 1,629 Kuehn et saepius 16 Phot. bibl. cod. 278 (p. 528,21 
Bekker = Theophr. fr. 174,6) 31 cf. loh. 10,11 sqq. 35 2 Regn. 8,2 39 
2 Regn. 1. c. 
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σιών όποΐά τι μάννα καταβρέχεις αυτών, εί δ' άνακινηθεΐεν εις έκτροπάς, 
εττιτάττεις δεσποτικώς ήσυχάζειν, θρασυνομένοις δέ έπεξέρχη δριμύτε-

45 ρον και τάς γλυκαινούσας εγκρίδας εις ττικρίδας μεταποιείς και περιϊστας 
αύτοΐς τον βίον εις κίνδυνον. 

Μελετώσιν οί της "Αγαρ ούτοι τάς ττολλάς αυτών παραφυάδας συν-
αγαγεΐν και συμφυήναι εις εν καί οΐόν τινα πρέμνον μέγαν έκτραφήναι 
και σταθήναί ποτε καθ' ήμών εις έλέπολιν, άλλ' ò σος φόβος οΐά τις 

50 εμπίπτων άνεμος βίαιος εκτινάσσει καί αποσπά καί την συμφυ'ίαν άφίη-
σιν άτελή. Ό λόγος ούτος άνωθεν μεν τοις χρόνοις καί εκ πολλού πα-
λαιός, κατέβη δέ καί εις τούτους τους Πέρσας où προ μακρού, καί έστι 
τοιοΰτος· ην τις άρχηγός τών έξ 'Ισμαήλ της νυν σατραπείας πρόγονος 
ούκ εκ πάνυ παλαιού εϋπαις τε καί πολύπαις, έοικε δέ άρα καί φρονεΐν 

55 είδέναι· μακρά δέ ζήσας έκεΐνος είτα εκείτο νοσών, καί ò θάνατος έπέκειτο, 
καί οί παίδες άνεκλαίοντο καί έζήτουν οΰχ' οΰτω κλήρους, ους άν δοίη 
τοιούτος πατήρ, δσον έξόδιόν τινα λόγον κεισόμενον αύτοϊς εις άσφά-
λειαν μνημόσυνον ó δέ κελεύει άτράκτους βελών κομισθήναι εις άριθμόν 
ϊσον άναβαίνοντα τοις παισί καί τούτοις διαδούς καθ' ένα θραύειν έκέ-

60 λευε, καί ταχύ έποίουν οί παίδες ούτω· είτα και εις παχύ άγαγών καί 
συνδήσας έτερα βέλη τοσαΰτα τον άριθμόν έπεδίδου επί τοις αύτοΐς, και 
ó δεσμός ήλθε διά τών παίδων ακαταπόνητος· καί ó πατήρ έπήγαγε 
τ ώ συμβόλω τήν λύσιν έπειπών, ώς ούτω καί αύτοί καθ' ενα μέν έσχοι-
νισμένοι άπόνως ραγήσονται, εις έν δέ συμπλακέντες διαμενούσιν 

65 άρρηκτοι. 
Ούτος έκ προγόνων λόγος άρτι που περιεληλυθώς άναπείθει τούς 

πολυσπερέας τούτους εις έν έλθείν καί συμβαλεΐν εις όμόνοιαν, όμαιχμίαν, 
καί εις ένα σφιγχθήναι σύνδεσμον άρρηκτον, ούκ έχουσι δέ γενέσθαι τοΰ 
ποθουμένου, άλλά διιστάμενοι ευλύγιστοι μένουσι καί κάμπτονται εις 

70 θραυσμόν, καί ού μόνον ού διαβαίνουσιν είς ενότητα, άλλά καί χάσμα 
μέγα έστήρικται άναμέσον αύτών, ή προς άλλήλους διάστασις. 

Καί σοΰ μέν έλεοΰντος μένουσιν οί άποστάται δούλοι κακών άπαθεϊς, 
εί δ' ou ν, άλλ' ό κελευσθείς έπεγείρεται τ ώ άνταίροντι δούλω καί τον 

47 οί της Ά.: i .e. Turci. 52 Πέρσα?: i .e. Turcos. 53 άρχηγόζ: i .e. Scilurus rex 
Chersonesi Tauricae. 

43 cf. Ps. 77,24 49 Ex. 14,21; 27 63 έσχοινισμένοι: cf. M. Seb. 7 (p. 177,2 
Gebhardt); Ps.-Chrys. eleem. 1 67 Plut. mor. 147sq.; 511c πολυσπερέας: cf. II. 
2,804 69 ευλύγιστοι: cf. Et. M. 530,56; Eust. ad II. 73,19 et saepius 70 Le. 16,26 

48 τι a. corr. m. pr. 69 εύλύτιστοι cod.: corr. Regel 
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όμόφυλον σωφρονίζει κάτω βαλών δεσπότου ταΰτα έργα κα3αρείου και 
75 λαμπρού, δς αύτός μεν ουκ άν δούλου σαττροΰ εις κολαφισμόν έφάπτοιτο, 

τοις δέ όμοδούλοις επιτρέπει σωφρονίσαι τόν κακόφρονα. Ή3ελον αυτοί 
ες γε μίαν, δ φασιν, βουλεύσασ3αι κα3' ήμών, έξέβη δέ αύτοΐς νεκρά τά 
βουλεύματα ότι και έργων χωρήσεις· έβούλοντο, κατά τό 3ρύλημα της 
ύδρας, πολλαί κεφαλαί εις ένα συναχ3εΐσαι όλκόν πράγματα παρασχεϊν 

80 ήμϊν και τό έν Λέρνη κακόν τη 'Ασία δούναι παροιμιάζεσ3αι, φ3άσας δέ 
σύ, άνδρικώτατε βασιλευ, της των 'Ρωμαίων άκλινής πρόβολος, ούδέ 
την αρχήν συμφυήναι || τάς τοιαύτας κεφαλάς άφήκας, ϊνα μή καί α3λον 
τινά Ήράκλειόν σοι ποιήσωνται. Φέρει λόγος παλαιός τό Τυφώνιον κα-
κόν έν θαύματι· πολυκέφαλον καί έκεΐνο τέρας, πλουτοΰν δέ και πολλαΐς 

85 ταΐς χερσίν εις τοιούτον καί οι της "Αγαρ ξυνάγοντες έαυτούς έσκε-
δάσ3ησαν των τε κεφαλών παρελύ3ησαν καί τάς χείρας παρεί3ησαν· 
έπέγνων ταύτην την όντως έν3εον βασιλικήν κεφαλήν καί εις πόδας έπε-
σον καί ύπεκλί3ησαν εις άνδράποδα, έφριξάν σου τάς χείρας, ών ήδη 
πεπείρανται άπροσμάχων, αΤς πολλάκις τό ξίφος του εκείνων γευσάμε-

90 νον αίματος μεμέ3υσται· ένέσταξαν αύτοίς ιόν δειλίας εις ψυχή ν καί αϊ 
λοιπαί χείρες αϊ σαι' ταύτας λέγω τάς άλεξικάκους, τάς έτι μέν τρυφερός 
καί άπαλάς έπαφάσ3αι, μικρόν δέ δσον ευπαγεΐς καί σκληρός τοις έχ-
3ροΐς· δεδοίκασιν έπί τοις όψιγόνοις έπιγόνοις αύτών, φαντάζονται, 
όποια εκείνοι πείσονται προς τούτου τοΰ βασιλέως, öv ή μέν φύσις έκ 

95 βρέφους άρτι καλλίστου εις παιδός ήγαγεν ώραιότητα, ή δέ του μεγάλου 
βασιλέως και πατρός άναγωγή προς νεανίαν άνδρώδη διέ3ετο· τά τοί-
νυν έκ τούτου οι βάρβαροι φανταζόμενοι τήν έαυτών δουλοσύνην ήδη 
καί τοις τέκνοις άρραβωνίζονται πόρρω3εν καί ώς εις κλήρον αύτοΐς άπο-
τάττουσι καί δρκω πιστοΰνται τά της δουλείας χειρόγραφα· πεφρίκασιν 

5 τάς σάς χείρας, τάς ϊσχυράς, τάς μεγαλοδυνάμους, τάς έμβρι3εΐς, τάς έκ 
3εο0 δεδιδαγμένας εις πόλεμον, τάς ήμϊν μέν ιλαράς καί άνεσίμους, τοις 
έχ3ροΐς δέ βριαράς καί 3ανασίμους, εί μή ζωογόνος υποδράμη έλεος· 
καταπλήττουσι δέ αυτούς καί χείρες αύται οίον παρυφιστάμεναί σοι, αί 
τού μεγάλου τούτου βασιλέως, ας ήδη έκ τρυφερού μεταχαλκεύειν ήρξω 

10 πρός τό άνένδοτον καί εις άνδρείας βάπτεις στόμωμα. 

85 oi Tf|S "Α.: i.e. Turci. 94 βασιλέωζ: i.e. filius imperatoris Alexius II. 

77 II. 2,379 78 3ρύλημα: cf. lob 17,6; 30,9; Taras, ep. 5 (M 89,1465b) 83 prover-
bium Eust. ipse ilio ' τό Τυφώνιον κακόν' exemplo usus finxisse videtur Apollod. bibl. 
2,5,2 et al. 84 Nie. ap. Ant. Lib. 28 et al. 5 Ps. 17,35 

79 συναχ3ήναι a. corr. m. pr. 89 τοϋ e τό corr. m. pr. 
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Βαβαί του εις άνδρείαν καί καρτερίαν φυσικοΰ παραστήματος· ει καί 
μακρά συναποδημεΐν έχει εν ούτω παγίω τω σώματι καί βάρος παν-
οπλίας φέρει καί όπλων σκυθρωπότητα στέγει, και ψύχους ανέχεται, ουκ 
ένδίδωσι δέ ουδέ πρός βίαν καύσωνος, τίνος ουκ αν άποβαίη φερεπονώ-

15 τερος; τίς αν τούτου κατακαυχήσαιτο κάματος, ποίος έκθροήσει πόλε-
μος; βαβαί της εμπειρίας, ήν αΰτόθεν συλλέγει· βαβαί της επιστήμης, εις 
ην αύτώ τά της εμπειρίας συμπερανθήσεται. Μεμνήσεταί ποτε τούτων 
των θεμελίων της βασιλικής αγωγής καί άνάλογον έπιθήσει τον δροφον. 
Λαμπρά τούτω τά τής βασιλείας προοίμια- εψεται δή καί τά των 

20 αγώνων έν καιρώ συνωδά, εις νουν λήψεται τους βρεφόθεν καμάτους καί 
ούκ αίσχυνεΐ τοις ϋστέροις τά φθάσαντα. Φρίττειν σου τάς χείρας ήδη 
τό βάρβαρον άρχεται, βλαστέ πορφύρας, εις τήν άρχετυπίαν των πα-
τρικών χειρών άφορώντες, πρός ας έγκονίζονται. Τό μικρόν σου τόξον 

23a νΰν μέν εις γυμνάσιον τείνεται καί βάλλει εύστοχα· εσται δέ καιρός, ος οΰδ' 
αύτοΐς έν άπροόπτω κείται, όπηνίκα βέλη πικρά έκπηδώντα του σου 

25 τόξου όφεώδες ροιζήσει καί κατά σπλάγχνου τοις έχθροΐς παραδυό-
μενα θάνατον άπερεύξεται. Τό δόρυ άνεμοτρεφές σοι, άλλ' ετι παιδική 
δυνάμει σύμμετρον, μικρόν δέ όσον καί δολιχόσκιον καί βριθύ καί μέγα 
καί στιβαρόν καί οΐον αν σύ μόνος δύναιο κινεΐν έκ του πατρός τό διδα-
σκάλιον παραλαβών σεμνότερον ήπερ ό Θετταλός μεΐραξ έκ Πηλέως, τό 

30 θαύμα τό Όμηρικόν. "Ηλιόν σε βλέπουσι καλόν ανατέλλοντα καί 
πτοούνται σου τό μεσουράνημα, καί άπό τής άρτι τό σον πυρ ΰποσμύ-
χει καί ύποτυφόμενον αύτοΐς άπειλεΐται τόν καύσωνα- ίνδάλλονταί σου 
τους έν τή άναβάσει πολυπλασιασμούς τών άκτίνων, ένστίλβει τούτοις 
ή σή πυραύγεια, καί ώς εις ένόπτρου δίσκον τάς καρδίας αύτών αί σαι 

35 άκτΐνες όξύ καί πυρόεν οίον προσβάλλουσι, || καί γίνεται τις τούτο κατ' 
αύτών καινοτάτη μηχανή έκπυρώσεως, καί τό έμπιπράμενον ούκέτι νήες 
ή τοιαύτη τις άψυχος άντιτυπία κατά τά παλαιά τεχνάσματα, διαρτία 
δέ πάσα εθνών τω σώ φόβω τηκομένη ώσεί κηρός άπό προσώπου πυ-
ρός· καί ήμΐν μέν ζωογόνον έπιλάμπεις, καί ποθοΰμεν τήν σήν όψιν ώσεί 

40 καί ήλίου φώς, τοις δέ έχθροΐς εις άποτυχίαν βίου άφορίζη τήν οίκησιν, 
τούς μέν ύπερεκκαίων, οις άν πελάζη πολέμιος, τοις δέ τόν βίον εις νεκρο-
ποιόν ψΟχος περιϊστών, άφ' ών άν τήν έαυτοϋ θαλπωρήν μακρύνεις· 

20 βρεφό$εν: cf. Const. Manass . chron. 3851; Eust. ad II. 14,20 et saepius 23 έγ-
κονίζονται: cf. Greg. Nyss. usur. p. 196,7 Jaeger; cf. et Steph. T h G L s. v. έγκονίομαι 25 
όφεώδες: cf. Plat. rep. 590b; Eust. in Dion. Periheg. 16 et saepius 26 II. 11,256 27 
II. 3,346 et saepius 29 II. 16,140 sqq. 33 ένστίλβεις: cf. Greg. Nyss. hom. 3 in 
Eccl. (M 44,657a) 38 Ps. 67,3 41 ύπερεκκαίων: cf. Mich. Chon. ep. 4 (p. 6,5 Lam-
pros); Acta sanctorum Maii 5 (1685) p. 415,29 

21 φρίττει a. corr. m. pr. 26 άττερρεύξεται cod.: corr. Regel 41 τ ώ μέν a. corr. m. 
pr. 
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εμφαίνεις, ώ καλόν βασιλείας άνθος, και τό πατρικόν άεικίνητον καί φερέ-
πονον και οξύ της ορμής, καί παράλληλος θεωρούμενος τή ττρός τους 

45 λοιπούς où μόνον παΐδας, άλλ' ήδη καί νεανίσκους συγκρίσει ΰπερ-
ανέστηκας άσυγκρίτοις ύπεροχαΐς· συ μεν γαρ πανημέριος χαίρεις γυμνα-
ζόμενος και αντέχεις πονούμενος, οι δε κάμνουσι και μόλις έν συχναΐς 
διαδοχαΤς τοις σοΐς έξισοΟνται κινήμασιν εγώ δέ οΰχ' ήκιστα πάντων 
τέθηπά σου καί τό σύννουν καί τό του βλέμματος Tráyiov και την του 

50 προσώπου στάσιν, όπηνίκα βλέπων ή άκούων τι των où συνήθων σεαυ-
τόν άφιστας είς λόγον σκέμματος καί συστρέψας τον νοΰν λαλείς καί 
ποιείς, όσα υπέρ τόν παΐδα καί οια είναι άνδρώδους άγχινοίας άξια. 

Τοιούτος ήμϊν δέδοσαι παρά θεού, τελεσφόρον επάγγελμα μελλόντων 
αγαθών, ευδαιμονίας μεγίστης μέγα προοίμιον, θεία καταρχή μεγάλων 

55 καλών, προβολή παντός άγαθοΰ, θάλος νεανικής ώρας, εξ ήλιου ήλιος, 
ούπω μεν αΰτοκρατορικόν άναλάμπων, λάμπων δέ όμως είς παν τό περί-
γειον καί λάμψων έν καιρώ πάσι φερέσβια, παγκόσμιον άγαλλίαμα, φώς 
ήμϊν έκ φωτός, πρώτου δεύτερον, παντελείου τέλειον, όρθρος βασιλείας, 
παμφαής γλυκασμός κάλλους, στέλεχος εύπαγές άνδρείας, εϋψυχίας άπη-

60 κριβωμένον υπόδειγμα, νεοτησίου καλλονής υπερβολή, αυτοκρατορίας 
άνθος, εορτή θέας, πανήγυρις χαρίτων, οφθαλμών τερπνότης, οίς άπ-
αστράπτεις εις κάλλος, καρδιών στηριγμός, οίς άγαθάς ελπίδας υποβάλ-
λεις ήμϊν, καί, τό όλον ειπείν, πατρικών άρετών έκμαγεΐον, ών υπέρ λό-
γον τό μεγαλεϊον. 

65 Τοιαΰται χείρες ήμϊν αύται θεόσδοτοι πρός ρωμαλεότητα παγιοΰνται 
καί είς άνδρείας διδάσκονται. Εύξαι δή, πατριαρχών άγιώτατε (προς σέ 
γάρ εις βραχύ μοι ó λόγος τετράψεται), τοιαύτην πολυχειρίαν τ ω βασι-
λεΐ· άνάτεινον τάς σας καί εισέτι χείρας είς θεόν, καί πληθυνθήσονται 
αύτω χείρες τοιαΰται· εχουσι καί τάς σάς χείρας οΐ βάρβαροι βαρείας 

70 έπικειμένας αύτοΐς, ύψοΐς αύτάς υπέρ του βασιλέως, καί κύριος ύπο-
στηρίζει χείρα αύτοΟ καί κραταιοί αυτόν υπέρ τους έχθρούς αύτοΰ. 

Καί εστι μοι τόν καλόν εκείνον λόγον ειπείν παρωδήσαντι, ώς ή σή μέν 
72a εύχή κατάρχει, βασιλική δέ χειρ εύοδουμένη εργάζεται· ην δέ ó παλαιός 

έκεΐνος λόγος, ώς άρα βουλή μέν άρχει, χειρ δ' έπεργάζεται· πολυπλα-
σίασον δή τό βλάπτον τούς εχθρούς· κατευθυνθήσεταί σου πάντως ή 

6 6 άγιώτατε: i. e. Michael III Anchialu, patriarcha Constantinopolitanus. 

61 cf. Od. 18 ,194 65 ρωμαλεότητα: cf. hymn. ap. Pitra AS 1 ,596 ; Eust. ad II. 2 6 4 , 3 4 
et saepius 7 0 cf. Ps. 3 6 , 1 7 ; 144 ,14 71 Ps. 104 ,24 73 Ion fr. 107 v. Blumen-
thal 74 Ps. 140 ,2 

73 επεξεργάζεται coni . Regel 
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75 προσευχή ένώπιον θεού ώς θυμίαμα, τό μεν διά την εν ταΐς θεοπραξίαις 
εϋοδμίαν, έπεί καί δοχεϊον συ μύρου πνευματικού, όπερ επί της κεφαλής 
σοι χεθέν καταβαίνει καί εις πώγοονα ε'ίτουν βαθύνεται καί εις τό έν 
πράξεσι τέλειον, ότι καί || πώγων άνδρώδους τελειότατον σύμβολον, τό 
δέ καί διά τό έν προσευχαΐς άρρέμβαστον καί όλον άνω τεταμενον εις 

80 τον θεόν και ταΐς του απεναντίας πνεύματος βίαις άδιάσειστον καί άσκέ-
δαστον ούτω γαρ καί θυμίαμα τό αίσθητόν άνωφορεΐται καί κατευθύνε-
ται, όπηνίκα μή διασαλεύηται πνεύματι· ρίπτεις καί άλλως τούς εχθρούς 
ΰπό πόδας τω βασιλεΐ, οΐς τάς χείρας εκτείνεις είς ελεον, καί γίνεται καί 
ΤΟΟΤΟ καίρια πληγή τοις βαρβάροις, καί τάσις αϋτη χειρών δεσμεΐ τάς 

85 χείρας, καί πλουτοποιός σκορπισμός (έσκόρπισας yáp, εδωκας τοις 
πένησι) σκεδάζει βούλας εθνών καί εθνη διασκορπίζει τα τους πολέμους 
θέλοντα καί κατακαυχαται τής μάχης έλεος. "Εστί σοι καί άλλη κατά 
τών έχθρών πανοπλία, τό έν νηστείαις ευτονον, υφ' ών οΰ μόνον ό μέγας 
εχθρός καταβάλλεται, ò έξω σαρκός, άλλα και ό λοιπός άνταίρειν 

90 τολμών όπλα τω βασιλεΐ- στενάζεις καί έκ βαθέων άνακράζεις θεώ, καί 
εστί τούτο πάταγος τοις έχθροΐς έκπλήττων καί είς έμβροντήτους οίον 
μεταποιών- κατάγεις έκ παρακλήσεως δάκρυον, καί γίνεται τοΰτο κατα-
κλύζων δμβρος εναντίον τών έχθρών του βασιλέως. Τοιαύτας τεχνάζη 
μηχανάς τω θείω συγκροτούμενος πνεύματι, ούτω συναντιλαμβάνη τώ 

95 βασιλεΐ καί συγκατεργάζη τάς μάχας αύτω. Ή τίνα έτερον οϋτως έδει 
ποιεΤν και σοφία θεία τών τε νοουμένων καί τών προς αϊσθησιν έχθρών 
περιγίνεσθαι ή σε τον της σοφίας οίκον, ος τή μεγάλη τοΰ θεού σοφία 
έπικεκήρυξαι τοΰ σοφωτάτου βασιλέως άνωθεν έμπνεομένου καί άρχιτε-
κτονούντος τή έπιλογή; 

5 Άλλ' ούτω μεν σύ, μέγιστε βασιλεΰ καί γής άπάσης μονάρχα, καί 
παρών κατώρθωσας μέγιστα καί τω οντι κοσμοσωτήρια καί μή παρών 
δέ μέγα τρόπαιον εστησας καί στήλας ταύτας τροπαίων, τάς μεν έώας, 
τάς δέ εσπερίας άνέστησας τω παντί σεμνοτέρας τών τε Ηρακλείων καί 
ας ό λόγος Διονύσω τινί έπωνόμασεν έκεΐναι μεν γάρ ούτε είς έν άναφέ-

10 ρουσι πρόσωπον καί ούδέ συμβαίνουσι τοις καιροις, άλλά καί μύθου 
μορφάζονται χρώματι, ταύτα δέ καί όφθαλμοϊς όρώνται καί είς ένα και-
ρόν μικρού καί άκαριαϊον άνίστανται καί σοι ivi καί μόνω είς άληθές 

75 3εοττραξίαΐ5: cf. Eust. opuse, p. 215,86 76 Ps. 132,2 79 cf. Mac. Aeg. hom. 
31,2 et al. 80 αδιάσειστου: cf. Galen. 19,81 Kuehn; schol. Opp. hai. 4,415 83 cf. 
Ps. 109,1 85 Ps. 111,9 86 Ps. 67,31 90 Ps. 129,1 1 Philo de somn. 1,208 
et al. 7 Hdt. 2,33 et mult. al. 9 Dion. Periheg. 623; cf. et Eust. comm. ad locum 

79 άρέμβαστον cod. 81 άνω φορεΐται cod. 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:33



288 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΣ Ο 

επιγράφονται. Ούτω σύ μέγιστος καί, οις εύδοκίμησας μή παρών καί, 
οίς ένέβλεψας ενδημώ ν, φοβερός εΤ τοις πολεμίοις καί άκουόμενος καί βλε-

15 ττόμένος, καί βλέμματι μεν αυτούς έκθροεΐς όσα καί φόβος άστραπής, 
άκοή δε όπόσα καί φρίκη βροντής. 'Αλλ' επειδή καί πάλιν μακρά καμών 
λέλουσαι μεν τοις υπέρ ήμών ίδρώσιν, ουκ έκλέλυσαι δέ, καί τ ω της 
αρετής δέ άεί προπάροιθεν ρέοντι ποταμώ τών ΐδρώτων έννηξάμενος 
προθυμότερον ήπερ 'Αλέξανδρος ποτε περί τήν Ταρσόν τώ του Κύδνου 

20 ρεύματι παμφαής έκεΐθεν ήμϊν άνατέταλκας, ώς έξ ώκεανοϋ ήλιος, άγε δή 
τον υφάλμυρον τούτον ιδρώτα νίζε ϋδατι χλιαρώ, καθά που τους ήρωας 
ή ποίησις διαναπαύει, καί μικρόν τι άνάψυξον. 'Αλλά τοϋτο μέν οϋκ οίδα, 
εί πείσομέν σε· θέλεις γαρ έπανθεΐν σοι τον υπέρ ήμών αΰχμόν καί τήν 
έκ μάχης κόνιν έπιπολάζειν προς άνδραγαθίας άνάμνησιν, καί σοι καί 

25 τοΰτο εις άλουργίδος οίον τίθεται κόσμον καί καινόν ουδέν ή κόνις αύτη 
ώσεί χνοΰν κατά πρόσωπον άνεμου λεπτύνει τους εχθρούς και κόνιν 
καταπάσασθαι τής κεφαλής δίδωσιν, έφ' οίς κακώς πάσχουσιν ή κόνις 
αύτη καί ό υγρός ούτος ίδρώς εις άπαρχήν σοι τής οικουμένης γίνεται· 
και ó μέν άλαζών έκεΐνος Πέρσης γή καί ϋδατι τα τής εξουσίας μνη-

30 στεύεται, σύ δέ γήν μέν ώσπερ έαυτώ λαμβάνων || τήν έγκαθημένην σοι 
ταύτην κόνιν καί τόν εντεύθεν αύχμόν, ύδωρ δέ οίον τό τού ίδρώτος 
ύγρόν, ύποχειρίαν έχεις où ταύτην ή έκείνην χώραν έκ διαστάσεως, άλλά 
τήν σύμπασαν γήν άρετής καί καμάτων ώνιον ότι τοίνυν οΰκ έχομέν σε 
πείθειν άποκλύσασθαι τόν υπέρ ήμών ιδρώτα ουδέ στέργεις τό προς 

35 άνεσιν ύδωρ, τ ώ γούν Ιορδάνη έπάφες ήδη σεαυτόν, τ ώ ΐερώ ποταμώ, 
ένθα και τήν άνωθεν άκουτισθήση φωνήν και αύτήν όψει τήν τριάδα 
θεοπτικώτερον, δι' ης καί ó κατά χάριν θείος ούτος Ιορδάνης άπομερίσει 
τά εαυτού· καί σοι μέν τόν άγιασμόν έπιδώσει καί τό κατά ρούν βαίνειν 
σοι τά πρακτέα, τοις δέ ύπεναντίοις άναποδισμόν άφορίσει, όποΐόν ποτε 

40 και έκεΐνος πέπονθε, καί άνάρρουν τόν έν τοις πράγμασιν ήμεΐς δέ, ώ 
παρόντες, έπί τούτοις ούδέν άλλ' ή, όπερ όσιον καί προς όφειλήν, 
έπευξώμεθα τοϊς βασιλεύσιν άλυπον ζωήν πολυχρόνιον. 

29 Πέρσης: i . e . Xerxes , rex Persarum; cf. Hdt . 7 , 3 4 et supra p. 2 7 2 , 7 3 et 93. 

17 Hes. op. 2 8 9 2 0 Arr. anab. 2 ,4 ,7 ; Plut. Alex. 19; cf. et Eust. in Dion. Periheg. 
867 2 1 ΰφάλμυρον: cf. Diosc. mat. med. 2 , 1 2 2 ; Eust. opuse, p. 184 ,57 2 2 II. 
11 ,830 ; 846 2 6 Ps. 17,43 2 7 los. bell. lud. 2 ,21 ,3 3 8 Plat. rep. 4 9 2 c et 
al. 39 los. 3 ,8 sqq. 4 0 άνάρρουν: cf. Hipp. ule. 24 ; Eust. opuse, p. 2 7 6 , 4 3 

2 1 λιαρώ a. corr. m. pr. 3 2 καί post έχεις oblitteravit et oú postea suppl. m. pr. 
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Του μ α κ α ρ ι ω τ ά τ ο υ Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς , οτε έν δ ιακόνοις ήν και 
δ ι δ ά σ κ α λ ο ς τ ώ ν ρ η τ ό ρ ω ν , δέησις εις τ ό ν βασιλέα κϋρ Μανουήλ 
τ ο ν Κομνηνόν ώς ά π ό τ η ς π ό λ ε ω ς , δτε α υ τ ή ν αύχμός έπίεζεν. 

5 Τολμηρά μεν ήμϊν ή δέησις και περί μεγίστου τω οντι πράγματος (και 
τί γάρ, ή πείσαντος πόλιν δλην, την άπασών μεγίστην, ίκετηρίους άνα-
σχεΐν χείρας τη βασιλεία σου;) , συγγνωστέα <(δέ> πάντως ή τόλμα και 
πρός ημών τάς ψήφους ποιείται, τήν άνάγκην ύπερήγορον έχουσα· ει 
μεν γάρ εκείνον ή τοΰτον ή άλλον οϊ πολλοί καί πραγμάτων έναντιότη-

10 σιν άν3ίστασ3αι ικανοί τό σον λάχος, ήμάς τους πολίτας, ΐ3ύνουσι, περι-
γενέσ3αι ήν του έν έλπίσι, μάλλον δε ήδη έν προοιμίοις κακού, ειπείν δέ 
άκριβέστερον καί μεσοΰντος ήδη καί έναγωνίως άκμάζοντος, τάχ' άν τι 
περιττόν ή πόλις έποίει ταΐς άλλαις άναρί3μοις φροντίσι τε καί όχλήσε-
σιν, αϊ τήν άγίαν βασιλείαν σου οσαι ώραι κυκλοΰσι, προσεπιτι3εΐσα 

15 καί αυτή καί τό πολύοχλον προσεπαύξουσα· όπου γε καί ούτως έκφεύ-
γειν είχε δικαίως τά της αιτιάσεως, ει γε πάσα καί βουλή καί σπουδή 
καί γνώμη καί τέχνη της υψηλής βασιλικής άρχιτεκτονικής του 3είου 
κράτους σου κάτω που κείται καί ουκ έστιν όσον ειπείν ύποπέπτωκεν. 
Έπεί δέ ουκ εστίν άλλο3εν οϋδ' έπινοήσασ3αι λύσιν τινά τοΰ κακού, εί 

20 μή μετά τήν 3είαν καί παναλκή χείρα τοΰ άεί βασιλεύοντος καί επί 
πάντων 3εοϋ έκ της κρατίστης χειρός σου, του έκείνω συμβασιλεύοντος 
καί επιγείου 3εοϋ, ευλόγως άν εξω πάσης μέμψεως πίπτοιμεν τ ω μόνω 
δυνατώ σώσαι μετά 3εόν ϊκετικώς έντυγχάνοντες· έχομεν δέ ήδη καί τά 
της ελπίδος αυτό3εν έχέγγυα καί πεποί3αμεν, ώς ó 3εός, ω τάς ένδελεχεΐς 

25 υπέρ της βασιλείας σου εϋχάς άναπέμποντες έντελεΐς αύτάς εύρίσκομεν, 
λαλήσει καί νυν υπέρ ήμών | άγα3ά εις τήν καρδίαν της άγιας βασιλείας 

3 vox διδάσκαλος hoc loco usurpatur pro termino technico 'μαΐστωρ' . δέησις — πό-
λεως: quam orat ionem Constant inopol im attigisse e passu διά τήν σήν . . . μεγαλόττολιν 
(ρ. 2 9 0 , 3 1 sq.) apparet. 

15 ττροσετταύξουσα: cf. Dio Cass. 4 0 , 1 8 et saepius; Eust. opuse, p. 183 ,59 et saepius 

3 κύριον L 5 τολμηρόν ήμϊν postea suppl. m. pr. Β 7 addidi 8 ττρό L 14 
κυκλούσαι BL: corr. Regel 2 0 χεΐραν Β 
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σου, άναπετάσει τά σπλάγχνα ταύτης καί άλλως πεπλατυσμένα δντα 
εις τόν τοΰ κοινοΟ έλεον*** οϊ καί ζηλοΟσι τρόπον τινά καί ουκ άνεκτόν 
ηγούνται μη ουχί προς πέρας άγαγεΐν καί τά της παρούσης αιτήσεως 

30 πολλά καί γενναία καί πεΟειν ικανά προϊσχόμενοι. 
Εκείνα γάρ ή πόλις, ή άλλως μεν, άλλά νΰν μάλιστα διά την σήν 

κρατίστην ισχυν άληθώς μεγαλόπολις, βοά δι' ήμών, βασιλέων μέγιστε 
καί 3ειότατε- πάσα ι μεν άλλαι πόλεις, άς ουδέ ευχερές κα3υποβαλεΐν 
άρι3μώ, δσαι τε παλαιός άφ' ου χρόνος τόν της 'Ρωμαϊκής άρχής κύκλον 

35 κοσμουσι καί όσας (πολλαί δε καί αύται και ου ραδίως μέτρω ληπταί) 
τό σον έν3εον κράτος τάς μέν πάλαι κατενεχ3είσας εις γόνυ άνήγειρε, τάς 
δε ονόματι μόνω γνωριζομένας, τω δέ λοιπώ παντί κατά γης δεδυκυίας 
εις φως ήγαγε καί τόν πρώην κόσμον άπέδωκε, | τάς δέ και μηδαμή 
ούσας εΰμηχάνως έκ καινής παρήγαγε, πάσα ι δή ουν αύται πόλεις ευ 

40 εχουσι καί εν καλώ τύχης μένουσι καί έπεντρυφώσι μή ότι γε τοις άναγ-
καίοις καί μόνοις, άλλά καί ών où πάνυ τις άπόντων μνήσεται κατά 
έφεσιν- ή δέ ση πόλις καί αύτη μηδέν δ τι έχουσα δυσχεραίνειν, άλλ' ώς 
έν παραδείσω τρυφής περιρρεομένη τοις πάντο3εν άγα3οΐς, περί αύτό 
τό καίριον παρά βραχύ δυστυχεί- αύχμός γάρ αυτήν έν μέσω πιέζει 

45 χειμερίω καιρώ· άκμή χειμώνος ιδού, καί ή γή — άλλ' είποι τις αν αύτήν 
3ερινοϊς ήλίοις βάλλεσ3αι, όποιοι τούς Τρωγλοδύτας εύ3ύνουσι· καί δτε 
περί μέσας τάς τής πόλεως άγυιάς πομπικώς τό ύδωρ ώς εξ άποδημίας 
έπιχωριάζον έστέλλετο και τους 3εωμένους επέστρεφε τω 3αυμασίω τοΰ 
πράγματος, τηνικαΰτα καί αύται των κατά πόλιν φρεάτων αϊ φλέβες 

50 συμμεμυκυΐαι τό τρόφιμον ύγρόν τοις άρυομένοις έποχετεύειν ούκ εχουσι-

και ταΰτα ποία; φλέβες, αϊ καί μέσου 3έρους πολύ τό ποτόν άναβάλλου-
σαι I καί ύπερβλύζουσαι τής των άρδευομένων πολυχειρίας ήσαν ύπέρτε-
ραι. Πάσχει τουτί τό πά3ος τάχα που χειμώνος καί Αίγυπτος, άλλ' έν 
έλπίσι τοις έκεΐ ò 3έρειος Νείλος, καί ολίγοις ιδρώσι γής άναψύχοντες 

55 εαυτούς, δτε 3έρος άναλάμψει, πέλαγος όρώσι τήν εαυτών ήμΐν δέ καί 
τά τής τοιαύτης έλπίδος άπέσβη, οίς φ3άσαντες έπειρά3ημεν του κακοϋ-

έπιλέλοιπε γάρ τήν σήν πόλιν ó ταύτης χειμέριος έκεΐνος Νείλος, καί 

46 Τρωγλοδύτας: cf. RE VII A, 2 coll. 2497-2500 . 

43 Gen. 3,24 et al. 57 cf. Hdt . 2,97 

27 ταύτην L 28 verisim. lacuna in textu 31 ή Ε: ή Β: an καί scribendum? 38 
μεδαμή L 40 ύπεντρυφώσι L 44 παραβραχύ Β 46 ΐ3ύνουσι L ότι 
L 48 έττέστρεψε L 51 ταύτα ποία; φλέβε; (ad formularci cf. Plat. Crat. 395d): T. 
ιτοΐαι φλέβες; Regel αϊ BL 52 ίπτερβλύζουσι L e TOÎÇ corr. m. pr. Β ττολυ-
χειρρία; Β 54 Sépioç Β; Sépivos L 55 καί om. L 56 έπειράσαμεν L 
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έσται λοιπόν επί τά εξής το θέρος αύτη θέρος αληθώς, εΐτ' ουν φλέγμα 
κακόν, κατά την ποίησιν, καί θερμότης πυρόεσσα· τό γαρ άναψΟχον 

60 ύδωρ, τό ζωογόνον, τό παρήγορον, έπιλέλοιπε' ή εύκρατος εις διακεκαυ-
μένην κινδυνεύει διαπεσεΐν πηγή άνέβαινε, γραφικώς ειπείν, και έπότιζε 
πάν τό πρόσωπον τής γης μεν ούκουν άπάσης, της δέ κατά γήν άπασαν 
πρωτίστης ταύτης των πόλεων νΰν δέ άλλ' ουκ οίδαμεν τά τής τοιαύτης 
πηγής, όποι γής έδυ και ωχετο· μικρόν όσον και κατά τους έν τή άνύδρω 

65 έσεΐται λυπρά καί αυτή καί διψώσα, καί που, εί τό κακόν έπί | μείζον 
άρθείη, καί έρημος· καί τους έν αυτή ουκ αν όκνήση τις μή καί αυτούς 
δια τό έκλείπειν λέγειν άλίβαντας. Ήδη πρό οφθαλμών κείται τά δεινά, 
καί οϊαν ή πόλις καταφρίσσεται κάκωσιν των πολιτών, όσοι μεν ευ 
έχουσι τά εις σώμα ούκ έσθ' όπως ύγιαίνειν συγχωρουμένων τή αύχμη-

70 ρότητι, || τών δέ κατά νόσον άλλως διακειμένων την ψυχαγωγίαν 
άπολωλεκότων καί ούτως εχόντων την ΰγίειαν δυσανάκλητον. 

Διά ταύτα έκχέομεν ή πάσα πόλις τάς καρδίας ήμών ενώπιον τής 
βασιλικωτάτης φιλανθρωπίας σου καί τήν του σοΰ έφ' ημάς έλέου χύσιν 
αίτούμεθα ποτνιώμενοι καί θερμά προχέοντες δάκρυα· εκτεινον τήν θείαν 

75 χεΐρά σου, καί ούτω κελεύσας άποκατάστησον τό ύδωρ έπί χώρας, ού 
προς ήμέραν, ώς τά τής Γραφής, άλλ' εις αιώνα όλον, ω συνεπεκταθείη 
καί τό κράτος τής βασιλείας σου· ούκ εστίν ύδωρ | τω λαώ πιεΐν δός 
ήμΐν ύδωρ, ϊνα πίωμεν. Άλλ' εκείνο μεν έλεγε πρός τον τοΰ θεοΟ θερά-
ποντα Μωϋσήν γογγυστής λαός σκληροτράχηλος καί τής βρώσεως έτι 

80 ούσης έσω στόματος του εύεργέτου καταλαλών καί ούτως έχων, άλλ' 
είσηκούετο- ημείς δέ, λαός ευγνώμων, δούλοι ευ μάλα ήσκημένοι προς 
πίστιν, λαός μνήμων εύεργεσιών, λαός εύγνώμων, ευχάριστος, είδώς 
άσφαλώς· ή γάρ άν εΐημεν άλογώτεροι καί τών παρά τω προφήτη 
ζώων, α τούς κυρίους οίδε καί τους κτησαμένους αυτά- δίκαιοι τοίνυν 

85 ημείς μή διεκπεσεΐν, ου ποθοϋντες αίτούμεθα. 
Άντεπεξήγαγέ ποτε βριαράς χείρας ή κραταιά βασιλεία σου τω πα-

λαμναίω έκείνω σεισμώ, καί όσα καταπαλαίσας βαλεΐν εις γήν αύτός 

87 σεισμώ: deest notitia de terrae motu hoc tempore in urbe Constantinopoli facto; cf. V. 
Grumel, La chronologie, Parisiis 1958, p. 480. Sed scimus a. 1156, 1157 et 1170 in Syria, 
a. 1166/69 in Armenia, a. 1172 in Sicilia tales eventus accidisse. 

58 II. 21,337 61 Gen. 2,6 69 αύχμηρότητι: cf. Men. Rhet. p. 402,30 Spen-
gel 72 Ps. 61,9 74 Od. 19,362 75 Ex. 14,16; 26 77 Ex. 14,27 70 Ex. 
17,1 sq. Ex. 14,31 et al. 79 Ex. 34,9 et al. Ps. 77,30 80 cf. Ps. 
77,19 83 Is. 1,3 

61 έ-ιτότισε L 62 γήν: γ η ; Β 68 καταρήσεται codd. 71 άττολελωκότων BL: 
corr. Regel 75 χώραν L 82 ευγνώμων repetitum delevi 
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έφιλονείκησεν, αύτη φιλοτίμως άνέστησε καί καταρρυέντα συνέπηξε δα-
πάναις μυρίαις δσαις καί χρυσού κενώσει, δς καί μέτρον παν ύπερπέ-

90 τταικε· | ϊστανται στήλαι την τοιαύτην φιλοτιμίαν άνάγραπτον φέρουσαι, 
τα πανταχού γης θεια τεμένη, δσαπερ ή του φρικώδους εκείνου κακοΰ 
άνεμόχλευσε κατασείσασα τρίαινα. 

ΓενοΟ τοίνυν, εύεργετικώτατε βασιλέων, ώσπερ έκείνοις Πακτωλός τις 
χρυσορρόας πολύν τον χρυσόν εις δαπάνην προρρέων, οϋτω δέ καί ήμΐν 

95 Νείλος θερινού παρήγορος καύσωνος, μάλλον μεν ουν καί άμφω, χρυσόν 
προβλύζων καί ύδωρ οϋτως έποχετεύων ζωογόνον τη πόλει σου. Πυρός 
γνάθος άναιδής οΰ μακρός ούτος χρόνος καί έπέχανε ταύτη καί μικρού 
κατέσπασε καί διανεμηθεΐσα τό κάλλος αυτή άπηχρείωσεν, άλλ' εχει και 
πάλιν τό πρώην καλόν καί τον ποικίλον καί πολυτίμητον κόσμον, δν ή 

5 ρύμη τοΰ πυρός άπήγαγεν, αύθις της σης δεξιάς νυμφοστολούσης άμφέ-
θετο. 

Δυστυχώς εχει καί νυν εξ ύδατος οΰκ έπιπολάσαντος αυθαδέστερου 
οϋδ' ϋπεκδραμόντος τό μέτριον (μη γένοιτο μήτε | τοΰτο μήτε είσαΰθις 
έκεΐνο, χριστέ βασιλέων τις γάρ αν οϋτω ταύτην δια πυρός έλθεΐν καί 

10 ύδατος εύξαιτο;), άλλ' έξ ύδατος έπιλιπόντος τέλεον φάνηθι δη κάν-
ταύθα, θεοστεφές βασιλεϋ, εύμήχανος βοηθός καί τόν, ω συμβασιλεύεις, 
θεόν κάνταΰθα μιμούμενος έξάγαγε ούκ άνέμους άναψύχοντας, άλλ' 
ύδωρ πόλιν δλην ζωογονούν έκ τών σων θησαυρών. Τω μεν ουν Γεδεών 
έλάλησεν ό θεός· 'κατάγαγε τούσδε τινάς τών στρατιωτικωτέρων εις τό 

15 ύδωρ, καί δοκιμώ αύτούς σοι εκεί*, ήμας δέ ήδη δεδοκίμακεν ενώπιον της 
βασιλείας σου ό θεός, καί έσμέν πάντες ικανοί χερσίν, ας ύπέρ αύτής 
όσημέραι τω θεώ έκτείνομεν, καί ούτω τοις πολεμίοις ώς οιόν τε άνθιστά-
μεθα· λείπεται δη άγαγεΐν ήμάς εις τό ύδωρ ού δοκιμής χάριν, άλλ' άνα-
ψύξεως, ώς εστι δεινόν άλλας μέν τών πόλεων ύδασιν άενάοις πλημμύ-

20 ρεσθαι καί πλουτεΐν τό εντεύθεν κύδος, τόν Κύδνον, τόν Θύμβριν, τους 

1 πυρός yváSos: deest notitia de incendio in urbe Constantinopoli Manuele I regnante 
aliis e fontibus; cf. Α. Μ. Schneider, Brände in Konstantinopel, BZ 41 (1941) p. 386. 

93 Ps.-Plut. Fluv. 7,1; Schol. Apoll. Rhod. 4,1300; cf. et Eust. in Dion. Periheg. 830 1 
Aeschyl. Ch. 325; cf. Prom. 368 3 άπηχρείωσεν: cf. Nie. Chon. hist. p. 281,71 v. 
Dieten; Eust. opuse, p. 169,19 et saepius 9 Ps. 65,12 12 Ps. 134,7 14 lud. 
A 7,4 15 Ps. 65,10 

93 δπερ L 14 τους δέ L 16 χερσί L αύτη L 18 χάρις Β 19 άεννάοις 
BL 
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την I μέσην των ποταμών ποιούντας, καί ετέρους δέ φιλοττόλιδας ποτα-
μούς, τήν δε σήν μεγαλόπολιν ύδατος πενία κατασμικρύνεσθαι. 

Γενέσ3ω καί παρ' ήμΐν ύδωρ τοΰτο βασιλικόν διάνδιχα τέμνον τήν 
καθ' ημάς καί σοι τω μεγάλω βασιλεΐ έπονομαζόμενον οΐκειότερον ήπερ 

25 ò Χοάσπης τω των Περσών, δν δή βασιλικόν καί ποτόν καί ύδωρ ό 
παλαιός λόγος άληδή λέγων ώνόμαζε- τούτο μεν γάρ σύ ποιήσεις καί ή 
τού σού ελέους άβυσσος άναστομώσει προρρέειν αύτό εις το διηνεκές· 
εκείνο δέ άλλως, ώ βασιλεΰ, έπεγράφετο, οις εχαιρεν εκείνος τοιούτου 
πίνων ύδατος μηδέν αύτός τω ρεύματι ξυμβαλλόμενος. Κράζομεν ιδού 

30 μετά Ήλιου καί ήμεΐς τή βασιλεία σου μικρόν ύπαλλάξαντες· ζή κύριος, 
εί εσται τά ετη ταύτα ύδατος σταγών, εϊ μή δια λόγου στόματος σου· 
έκ τούτου λόγον έξαπόστειλον καί, Δαυίδ αν εϊποι, ρυήσονται ύδατα. 

25 Hdt. 1,188; Athen. 11,45b et al.; cf. et Eust. in Dion. Periheg. 1073 30 3 Regn. 
17,1 32 Ps. 147,7 

23 τέμνων L 28 τ ώ βασιλεΐ Β 32 ρυήσεται L 
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Τ ο υ ά γ ι ω τ ά τ ο υ μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς κΰρ Ε υ σ τ α -
θ ί ο υ ύ τ τ ο μ ν η σ τ ι κ ό ν έττì υ π ο θ έ σ ε ι τ ο ι α δ ε -

Διάκονος τις έκ της αυτής τ ω δεομένω εφημερίας προσηνέχ[θ]η παρά 
5 τό δέον κειμηλίοις ϊεροΐς επί τοΰ έν άγίοις πατριάρχαις άοιδίμου κυρ 

Λουκά· εφωράθη εκείνος, καθηρέθη· και οΰ μόνον, άλλά και των εκκλη-
σιαστικών διαρίων πάντων εξέπεσε διά τινα φορτικήν ίδιοτροπίαν του 
πταίσματος· προέκοψέ τις άντ' εκείνου και αύθις έτερος, χρόνω δέ ποτε 
και ó Ευστάθιος ούτος ό νϋν δεόμενος· εκείνος δέ ό καθαιρεθείς έπεί πολλά 

10 σπουδάσας οϋκ ήνυσεν άνορθωθήναι, τέως μέν έφησύχασεν, ελόμενος 
μισθού ύπηρετεϊν, ένθα ούδ' εκεί ευτυχώς άπήλλαξεν, εις είρκτήν έκ φο-
ρολογίας εντεθείς, επί δέ του άγιωτάτου πατριάρχου κΰρ Μιχαήλ 
λαθών και διασωθείς έκεΐθεν αιτείται, είσδέχεται και ϊσταται οΰκ έπάνω 
τοΰ μετ' αυτόν ευθύς ποτε προκύψαντος ή τών εφεξής, άλλά μόνου τού-

15 του τοΰ Ευσταθίου· και τούτων μέν ουδέν μέλον τ ω δεομένω· ότι δέ και 
εις δωδέκατον διάκονον αυτός έξώσθη άπό τελείου εμβάθμου και τών 
πέρυσι ρογών έκολοβώθη και τοΰ σιτηρεσίου και τών άρτων, άλλά 
τοΰτο ουκ έλαφρόν έδοξε. Διό και βαρυνθείς λαλεί προς δέησιν τοΰ δέ 
λόγου τά πολλά μέν προς ήθος νεύει διά τόν δεητήριον κανόνα, έχει δέ 

20 τι προς τ ώ άφελεΐ και όγκου διά ποιότητα προσωπικήν, πέπλεκτο δέ 
που στρυφνότερον και εναγωνίως διά τους άπραγμόνως ώς ουκ άξίω 
λόγου τ ω πράγματι έπιβάλλοντας· εϊ δέ τι και καταφορικόν προς τόν 
άδελφόν ό λόγος έχει, σκοπητέον, ει οΰ μόνον σώφρον τοΰτο και έπιεικεία 
σύγκρατον, άλλά και ότι ουδέ έξήν άλλως δίχα τοιαύτης ιδέας πλακήναι 

25 τό εξ άνάγκης έναγώνιον. 

4 διάκονος: nomen clerici, qui tunc in pristinam dignitatem restitutus est, ignoramus. 6 
Λουκά: i . e . Lucas Chrysoberges, patriarcha Constantinopoli tanus (1157—1170) . 12 
Μιχαήλ: i . e . Michael III Anchialu, patriarcha Constantinopoli tanus (1170—1178) . 

19 δεητήριον: cf. Germ. Const , or. 1 (M 9 8 , 2 3 é c ) ; cf. et Steph. T h G L (e Zonar. ) 

4 έφημερείας cod. 2 2 λ ό γ ω cod.: corr. Buehler 
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'Μή τι, κύριε, έάν λαλήσω'· 'Αβραάμ ò γενάρχης καί πατριαρχών 
εκείνων προεξάρξας μεγάλων ούτως έλάλησε προς τον κοινόν πατέρα 
3εόν, έφ' οις έδει ποτνιάσ3αι τολμάν. Καιρός δή κάμε τον εκείνου παΐδα 
(παις γαρ κάγώ 'Αβραάμ, εί και πολλοστός καί ουδέν του πατρός άξιος) 

30 εύλαβώς τε ούτω καί αίδημόνως άνειπεΐν τον αυτόν ίκετήριον προς τον 
της οικουμένης πατέρα τον έν πατριάρχαις μέγιστον καί τη κατ' άρετήν 
προς 3εόν εξομοιώσει 3εόν. "Εσται δέ οΐμαι συγγνώμη, κα3ά τω γεραρω 
έκείνω πατρί ποτνιωμένω υπέρ άλλοτρίων (δοτέον δ' ότι καί προσηκόν-
των τινών) ούτω κάμοί τω γέροντι τέκνω άντιβολοϋντι νυν υπέρ τών 

35 έμαυτοΰ· οϋ γάρ έκείνω μεν έξήν συμπα3εΐν τοις πλησίον, έμοί δέ 
άπόρρητον έπί τοις εις έμέ πα3αίνεσ3αι, ουπερ ουδείς έμοί πλησιαίτερος· 
τολμών τοίνυν άναφ3έγγομαι καί αυτός, παναγιώτατε δέσποτα, 'μή τι, 
κύριε, έάν λαλήσω' καί μοι δοκώ έκγενέσ3αι ήδη λαλήσαι καί περί τών 
κα3' ή μας ένστήσεσ3αι δέησιν, άπερ εί καί άλλοις μικρά, εμοιγ' ουν où 

40 τοιαύτα παρίσταται (ή γάρ μικρόν της εις όρ3όν στάσεως τινά κατε-
σπάσ3αι καί τών ένδον διακρουσ3έντα παρά 3ύρας ήκειν είτε μήν κάτω 
κεϊσ3αι τών άνω διαπεσόντα;)· λαλήσω τοίνυν τολμήσας δουλικώς ούτε 
μακρά (τί γάρ έκ3ετέον εις πλατύ τό πρόδηλον;) ούτ' αύ3ις πάνυ σμικρά 
(ού γάρ έμαυτόν πεί3ειν έχω μή ουκ έν μεγάλω τό πράγμα τί3εσ3αι). 

45 Ή ν δτε δεκάδες άρι3μών λαχοΟσαι τά ήμέτερα καί, ώς έδόκει, τή 
έκκλησιαστική τάξει εΰκόσμως διοικονομούμεναι της φερεσβίου δεκάδος 
της άρχικής της τών έπί βα3μοΰ τελείου ήμας διετείχιζον, μακρώ της 
ευκταίας μονάδος άφεστηκότας καί όσον αν δεκάδες έξ του ενός δια-
στήσωνται· τοιαύτη γάρ ή μας έλαχε τότε τάξις ού πρω'ι ώρας δραμόν-

50 τας εις τον 3εΤον άγρόν καί ην ήμΤν έν ευχή άναλϋσαί ποτε τοΰ πολλοΰ 
έκείνου τών άρι3μών χύματος καί συν3έματος καί ύποκαταβήναι καί τοΰ 
πυ3μένος γενέσ3αι καί πτωχεϋσαι μεν τω ποσώ της άρχή3εν τάξεως, 
πλουτισ3ήναι δέ τω ποιώ της ύψηλοτέρας στάσεως· άμέλει καί κατά 
μονάδος ύφαίρεσιν έπάσχομεν τοΰτο καί ποτέ τίνος ενός ύποσπωμένου 

55 της άρχής έγγύτερον έγινόμε3α καί ούτως ή μεν πλη3ύς ήρεμα τοΰ πά-
λαι ποσού συνεστέλλετο, τά δέ της πο3ουμένης άναβάσεως ήμΐν έξετεί-
νετο- καί τοίνυν της έξηκοστύος έκείνης ύποκαταβάντες ήσυχη καί κατά 

47 |3α3μοϋ τελείου: decern primi seu prima decas tantum istorum diaconorum ampia prae-
bita recepisse videtur. 48 δεκάδες εξ: quo ex passu numerus diaconorum S. Sophiae 
ecclesiae cogí potest. 

26 Gen. 18,32 42 cf. Stadtmueller, Michael Choniates, p. 287 49 Mt. 20,1 sqq. 

46 post φερεσβίου verbum πρώτης in cod. erasum est 
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σχολαίαν ύπόσπασιν, της πρώτης και έν εύχή όψισίτερου πυθμενικής 
δεκάδος γεγόναμεν και ήν ήμΐν ταΰτα ή άνω κατάβασις- ois yàp κατε-

60 βαίνομεν, άνυψούμε3α. || Νΰν δ' ένήλλακτο τά του πράγματος ήμϊν και 
οπίσω στρεφόμενοι δια συμπεσοΰσαν παρέμπτωσιν της δεκάδος έξω 
ριπτόμε3α και άναβαίνομεν κάτω παλινοστοΰντες επί τα πρότερα. Εν-
τεύθεν και τό άνυμνούμενον εκείνο τό 'δεϋρ' άνάβη3ι' κάτω ήμΐν έπισκω-

63a φθείη άν προσφυέστατα· την γάρ κατά προσαύξησιν άριθμοΰ δυστυχοΰν-
τες άρτι άνάβασιν κάτω τη του βαθμού τάξει γινόμεθα· και μήν άλλως 

65 οΰ πάνυ τι φόρτον είχε κάτω γενέσθαι και τό τοιούτον άκοΰσαι τοΰ 
σκώμματος πρόσρημα, ει ye στερητέος ποτέ και έσχατος κινδυνεύει βαθ-
μός τω ταΐς γραφα!ς έγκύπτοντι· τό δέ και της των ζώντων άπαλιφήναι 
βίβλου κάτω βαίνοντα τον (μήπω παραφρόνων λέγω) τοΰ παθεΐν 
ούτως άξιον, άλλα τοϋτό Υε πάντων οϊκτιστον ή γάρ ού της των 

70 ζώντων έξηλεΐφθαι βίβλου δόξαιμεν άν, οϊ γε χθές μέν τοις κώδιξιν ήμεν 
άνάγραπτοι τοις έπιμετρουσιν όσα και εις τό ζην, σήμερον δέ του έκεΐ3εν 
καλού άποιχόμε3α· αλλά "μη ήμΐν', δέσποτα, 'μη ήμΐν', άλλ' ει καί τίνες 
άλλοι έπί τό σον βιβλίον γραφήσονται 3εοϋ δακτύλω τυπούμενοι, εϊη 
τούτο και ήμΐν γλυκύτητα μέλιτος τίς άναγγελεΐ; ή πάντως είδείη αν ό 

75 γευόμενος· εί δέ μικρόν τις γεύσαιτο καί άμα του καλού λά3οι διεκπεσών, 
τά της υστέρας πάντως άηδίας εϊτ' ούν τήν έντε03εν πικρίαν άντιμετρεΐ 
τω φ3άσαντι της ήδονής· ούτω δή καί γλυκύτητα μέλιτος της ήδίστης 
κατά προκοπήν διαχύσεως εχοι άν είδέναι ό ταύτην διαχειριζόμενος χ3ές 
που Εύστά3ιος, άρτι δέ άφαιρε3είς τάγα3οΰ, αύτός άν είδείη καί οίον 

80 πά3οι κακόν, καί που παρωδήσας τό παλαιόν λόγιον ή άναστρέψας 
ειποι άν προσφυώς· πικρίαν τήν έπί άφαιρέσει γλυκάζοντος μέλιτος τίς 
άναγγελεΐ; τάχα γάρ ούχ' ούτω δο3έν έγλύκανεν, όσον άφαιρε3έν έπί-
κρανε· προσεπεγένετο μέν γάρ ούκ είδότι, πεπειραμένου δέ της γεύσεως 
άπεγένετο. Ευτυχέστερος ό μηδέ τήν άρχήν εις πεΐραν ήκων καλού ήπερ 

85 ό λαβών μέν εκείνο, έν άκαρεΐ δέ άπολωλεκώς, ώς έδει μηδέ τήν άρχήν 
λαβείν ή τυχόντα τοΰ πο3ουμένου 3αττον άποβαλεΐν δεινόν έλπίδος 
άποτυχία - δεινότερον τών έν έλπίσι τυχόντα παραυτά διεκπεσεΐν άλγει-
νόν ή τοΰ άγα3οΰ μετά πεΐραν έκπτωσις και μάλλον, έν3α βράδιον μέν 
ή πείρα, ταχύ δ' έπιγέγονεν ή άφαίρεσις. 

90 'Αλλά 'κλΐνον τό ους σου', βοώ μετά τοΰ Δαυίδ, καί 'έπάκουσόν μου 
φιλαν3ρώπως', άγιε δέσποτα- δός μοι, πατριαρχών συμπαθέστατε καί 

59 cf. Mt . 23,12; Le. 14,11 
11,23 73 Ex. 31,18 et al. 

63 cf. Le. 14,10 67 Ps. 68,29 et al. 68 2 Cor. 
82 Ez. 3,3 83 Sir. 16,22 90 Ps. 85,1 

66 κινδυνεύειν cod. 85 έυακαρεί cod.: an in text , recipiendum? 
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πάτερ μετά του εν ούρανοΐς ουράνιε, τ ώ ττεριόντι των υψοποιών άρετών, 
άποδύρασ3αι τό καλόν, δ μοι χθες εν χερσίν öv σήμερον ωχετο· άνάσχου 
μου ΰττοκλαίοντος καί πα3αινομένου προς τό δυσκλήρημα· ανέχονται 

95 πατέρες à y a S o ì παίδων άκούοντες κλαύσματος, εϊ ποτε τον έν χερσίν 
άρτον παραπολέσαντες είτα ύποπεινώντες δακρύουσι, καί που προσμει-
διάσαντες τ ω άφελεΐ τοΰ κλαυθμοϋ τό τοις παισί πεποθημενον έπανεσώ-
σαντο καί την λύπην αϋτοΐς διήλλαξαν εις χαράν. Ει δε μή παίδες δια 
τό γήρας ήμεΐς καί δια τούτο ουδέ δάκρυσι τοιούτοις πρέποντες, αλλά 

5 γε κατά τήν παροιμίαν άλλως οί γέροντες δίσπαιδες. Άκούοις άν τό 
μονώδημα, όπερ έπ' άγα3ώ συντι3έμε3α οίχομένω προ ώρας ήμϊν καί, 
ώς άν τις είποι σοφιστευόμενος, τε3νηκότι καί μηκέτι οντι μετά τοΰ μεγί-
στου καί πρώτου άρχιερέως, ου φέρεις άκριβώς τό έκμίμημα· είπε καί 
αυτός έφ' ήμΐν ϊλαρώς- 'άφετε κλαίειν τους εαυτών νεκρούς'· ούτω γάρ 

10 καί άναψύξωμεν έκδακρύσαντες καί του ποθουμένου τευξόμεθα εις συμ-
πά3ειαν προκαλεσάμενοι τον αΰτοπαράκλητον. Τάλας εγώ, εϊπερ πάσι 
κατά ροΰν φερομένων τών πραγμάτων ήμΐν άνά ρουν αυτά χωρήσαι 
γέγονε. Γλυκάζων τή εκκλησία ποταμός άνακέχυται καί πάσιν έστι του 
καλοΰ άπολαύειν, ήμεΐς δέ μόνοι τών άλλων οΰχ' δτι μή γλυκέως τέως 

15 γοΰν εχομεν, άλλά καί άνάπαλιν διατι3έμε3α' όψέ μεν ήμΐν τό του ζην 
καλόν ήν3ησε, ταχύ δέ άπήν3ησεν έδό3η καί τ ω κα3' ή μας δένδρω καρ-
πός έν καιρώ αύτου κατά τόν ψάλλοντα, καί εκείτο ήμΐν έν χερσίν, άλλα 
μικρόν καί άφήρηται διακρουσ3έν τών χειρών δτε λευκοί προς 3ερισμόν 
τ ω πολλώ του χρόνου γεγόναμεν, τότε δή μόλις ήμΐν ό χρυσούς άμητος 

20 έτελεσφορή3η || καί πολύευκτον 3έρος προσεμειδίασεν. Άλλά 3άττον ή 
λόγος ήχρειώ3η τά δράγματα καί χείρα μή πληρώσαντα' του 3ερίζον-
τος βραχύ τι παρεκομισάμε3α σίτου καί ήδη καί άρτος έπέφ3η καί τό 
σΐτον ην έν χερσίν, άλλ' 'Άρπυιαι αμαρτιών, ας δή μακρός έξότε χρόνος 
κα3' εαυτών έπτερώσαμεν, τό δεΐπνον ήμΐν άνηρείψαντο- φλέβας καί 

25 ήμΐν χρυσών τίνων μετάλλων ύπανοίξας ó πολύς χρόνος έξέφηνε καί περί 

8 άρχιερέωξ: v. supra ad p. 294,6. 

95 κλαύσματοζ: cf. Porphyr. Gaur. 12,4 1 Aristoph. PI. 536 3 cf. loh. 16,20 5 
Clem. Alex, ström. 6,2,19 ( = Theopomp. Com. frg. 69 Kock) et al.; ad formam cf. Eust. 
ad Od. 1705,6 7 Od. 1,289 9 cf. Mt. 8,22; Lc. 9,60 11 αΰτοπαράκλητον: cf. 
loh. Chrys. ep. 151; Phot. ep. 3,65 Soph. Ai. 981 et al. 12 Plat. rep. 492c et 
al. Mantiss. Prov. 1,15 et al. 16 Ps. 1,3 18 loh. 4,35 23 Od. 1,241 et 
saepius 

5 e δύσπαιδε; e corr. m. pr. 10 άναψύξωμεν: coni. aor. pro ind. fut. τευξώμε5α 
cod. 12 άνάρρουν cod. 13 εστί cod. 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:33



298 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

αύτάς έπονούμε3α καί τό ψήγμα έδόκει καλόν έτππολής έξαν3οΰν και 
λαμπρόν οίον στίλβον καί εις κέρδος προκείμενον άττονον, άλλ' έκρύβη 
τό πρόχειρον εκείνο μετάλλων ή έτάκη καί διεκχυ3έν άπέρρευσεν εϊδομεν 
εΐσάπαξ νεφέλην χρυσήν υπερπετασ3εΐσαν ημών, κα3ά που λόγος έχει 

30 τοις έν 'Ρόδω ποτέ συμπεσεϊν, καί τις ήμΐν έκεΐ3εν ομβρος έπερρύη βρα-
χύς μεν, άλλα γλυκύς, ότι παρήγορος, όψιμος, άλλά διά τό τής ψεκάδος 
χρύσεον κάλλιμος· νΰν δ' άλλ' εκείνη μεν ή τω χρυσω στιλπνή άπελα-
3εΐσα έσκέδασται, άλλη δέ χιονοβόλος τις ύπερτείλασα βραχύ τι λευκού 
ψήγματος έπεψέκασε· κάντε03εν ήμΐν ό επί Κρόνου χρυσούς, δ φασιν, 

35 εκείνος βίος μεταπεποίηται, ώς κίνδυνον είναι μηδ' επί του άργυρέου 
τάχα μεμενηκέναι, άλλά καί τά του χαλκοκρότου ίδεϊν καί εΐ πού τι καί 
σιδήρεον. 

"Εσχομεν έν χερσί τον πλοϋτον χρόνω ποτέ καί ήμεΐς, καί αυτός οΰ 
τυφλός ήμΐν έδόκει κατά τόν πάλαι λόγον, άλλά καί πάνυ τι εύωπός και 

40 άπηκριβωμένως εχων όψεως καί διακρίσεως· ού γάρ έξω καιρού συνέκυρ-
σεν ήμΐν, τάχα δέ οΰδ' εις παραπλήγα περιέπεσεν άν3ρωπον ούδέ οίον 
ή καταπνΐξαι αύτόν εις γήν κατορύξαντα ή παραβαλεΐν οις ουκ έχρήν, 
ολίγα δέ έπισχών καί μικρά ήμΐν όμιλήσας ωχετο καί κατηγόρησεν αύ3ις 
έαυτοΰ τήν 3ρυλουμένην τύφλωσιν, ώς μηδέ τήν άρχήν τάχα που κατ-

45 ιδών, ους ούτω παρέδραμεν ούτω τοις μέν άλλοις έγκά3ηνται μόνιμα τά 
καλά, ημάς δέ ταχύ παρίπτανται - où βέβαιον ήμΐν τάγα3όν, εί και χρό-
νιον, ού στάσιμον, ού παράμονον κατά τό έν Λοκροΐς ρόδον εύμάραντον, 
πομφόλυγος εύδιαλυτώτερον, πόρκου ώκυμορώτερον, εϊτ' ουν έφημέρου 
βραχυβιώτερον κύματος δίκην άρθέντες έταπεινώ3ημεν έλάμψαμεν είς 

50 βραχύ καί κατά τούς διάττοντας άπέσβημεν τάχιον Άδώνιδος ó τής 
εύτυχίας κήπος ήμΐν τό γε εις άκαρπίαν ήκον ού ταχύ μέν άνα3ηλήσας 
κατά τά έν έκείνω φυτάρια, ταχύ δέ κατά τούς δωμάτων χόρτους άπο-
ψυγείς· έν βα3εία τή πολιά ώς έκ χειμώνος εις έαρ πολιόν εύκληρίας ήμΐν 
ó βίος παρήγγειλεν, άλλ' αυ3ις χειμών ημάς μετεδέξατο· ή γοΟν καί νε-

55 άσαι χρεών, ώς άν ήμΐν άναλλα πάντα γένηται καί δευτέρας έλπίδας 
ώδινήσωμεν επί κρείττονι μοίρα, ή άλλά κα3' Ήσίοδον έτερόζηλα τά 
τής μερίδος ήμΐν; ουπω βα3μώ προβάντες ύψους τοΰ άφ3ονήτου καί 

28 διεκχυ3έυ: cf. Aret. CA 2,5 (p. 133,7 Hude) 29 Pind. Ol. 7,34; Strab. 
14,2,10 33 χιονοβόλος: cf. Plut. mor. 182e 34 Hes. op. 109 sqq. 39 Macar. 
8,60 et al. 48 Lyc. Alex. 1429; Poil. 5,102 et al. Schol. Lyc. Alex. 74 49 
Aeschyl. Ag. 1181 50 Plat. Phaedr. 276b et al. 53 Hes. op. 477; 492 55 pro-
verbium ex Eust. tantum notum (cf. opuse, p. 323,10 et saepius) cf. δευτέρων άμει-
νόνων ap. Apostol. 588 et al. 56 Hes. theog. 544 

36 μεμνηκέναι cod.; corr. Buehler 43 e κατηγόρευσεν corr. m. pr. 48 ex ευδιαλυτό-
τερον corr. m. pr. 
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θείου κατέστημεν και 'εταίρε προσκατάβη3ι' άκηκόαμεν, άλλ' ο'ίμοι, ότι 
τοις μεν άλλοις άπασιν ουκ οιδεν ή χάρις μετάμελον, άλλα παραμένει τό 

60 καλόν άναφαίρετον, ημών δέ μόνων κατακαυχάται μετάμελος· έλάβομεν 
εύλογίαν, άλλ' ού πολύ όσον, και τό δο3έν άπεβάλομεν κα'ι 'Ιακώβ μεν 
εύλογίαν ύττοκλέψας καί εττιγνωσθείς ούκ άφήρηται, άλλ' έμεινε παρευ-
δοκιμηκώς τον προοτότοκον άδελφόν, ημείς δέ ούτε κεκλοφότες άπ' ούδε-
νός ουδέν ούτε τά τοΰ άδελφοΰ εΐληφότες ττρεσβεΐα τών του μακρού χρό-

65 νου δώρων έκπίπτομεν και ò μέν έμός ούτος άδελφός άλλοις τών πρωτο-
τοκίων ουκ οιδ' όπως άπέστη καί οί λαβόντες έχουσι χαίροντες, ήμεΐς 
δέ, οίς μηδέν εχειν έστί τών αυτού, άφηρήμεάα τό ήμέτερον καί ό μέν 
εΐσδέδεκται, ήμεΐς δέ άφιστάμεθα. Περιχορεύουσι πάντες οί κα3' ημάς τό 
κοινόν καλόν περιΐστανται, προσεγγίζουσι, καί ήμεΐς τήν έτι πορρω-

70 τέρω στάσιν ούκ οιδ', ει μή κατακρινόμε3α· εϊσδέχεται τους άπωσμένους 
ò του 3εοΰ εν άπασι μιμητής καί ήμεϊς ήδη προσδεδεγμένοι, ει καί μή 
άπώσμε3α τέλεον, άλλ' ειπείν τό βλεπόμενον μακρυνόμε3α· ώς έν όνεί-
ρασι τά της ευτυχίας ήμΐν μικρόν τι φανέντες έκρύβημεν δτε κατά πρα-
νούς οιον έδόξαμεν τη τοΰ έφετοΰ επιτυχία φέρεσ3αι, τότε δή τό της 

75 φοράς ήμΐν άναντες προσανέσπασται - προσεχωροΰμεν τοις έμπροσ3εν, 
τά δέ τής τύχης άναχωρεϊν έβιάσατο· ώς οικτροί τοίνυ[ν επί της ά]νόπιν 
ταύτης βάσεως ήμεΐς, ε! μή άρα κατά τούς δεξιωτέρους τών άλτικών 
οίκονομούμεθα, ώς άν έκ[εΐ3εν καί μ]εϊζον ήμΐν τό εις προκοπή ν γένηται 
πήδημα, ή και ώς έπί τόξου νευρας έμπαλιν έλκόμενοι || έπιπτέσ3αι κα3' 

80 δμιλον έλπιζόμε3α προκοπής πτερω κουφιζόμενοι- κατά καρκίνους πα-
λινδρομοϋμεν· προκόπτοντες άνεκόπημεν καί έστράφημεν εις ταπείνωσιν 
άνά πόδα τά τής προόδου χωροΰσιν ήμΐν καλόν τι 3έοντες άνεχαιτίσ3η-
μεν καί άπό τών κατ' εύ3ύ τριβών ήμών έχωλάναμεν, τής όρ3ής καταρ-
ρυέντες στάσεως κείμε3α· πότε ήμΐν έλπιστέον τά τής άναστάσεως; έρ-

85 ρευσεν ήμΐν τά του βίου χρόνω ποτέ, άλλά νύν κατεψήφισται τούτων 
παλίρροια· πότε αύ3ις ό ρους ήμΐν εκείνος άποκαταστήσεται; έφάνημεν, 
έγενόμε3α καί τούτο μέν μετά μυρίους ήλιους, άλλ' ώς τάχος άστραπής 
ήφαντώ3ημεν καί άπεγενόμε3α· πότε ουν ήμΐν είσαΰ3ις έσται παλιγγενε-
σίας έλπίς; ύπό λή3ης δντες βυ3ώ άνεκύψαμεν καί αυ3ις κατά τάς αί-

90 3υίας τάχιον έδυμεν κατά τούς σπαρτούς μέν ούκ άνέφυμεν, κατ' εκείνους 

58 Le. 19,5 61 Gen. 27,1 sqq. 70 Mich. 4,6 71 Eph. 5,1 et al. 73 Aphth. 
Prog. 3 75 cf. Xen. equ. rat. 3,7 ττροσανέσπασται: cf. Eust. ad II. 679,62 81 
Ps. 89,3 82 Hesych. s. ν. ανά πόδα 83 Ps. 17,46 89 locus communis 90 
Pind. Isthm. 1,30 et al. 

75 αραντεζ cod.; δναντες ci. Buehler 76 supplevi 77 ταύτη; postea suppl. 
m. pr. 78 supplevi 
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δέ κατοιχόμε3α· ουδέ Τρωγλοδύτης ούτω ταχύ εαυτόν έκφήνας ήφάντω-
σεν ώς ό χρόνος ή μας, οϊ καί ώς εν τινι φαντασία ύπερφανέντες εις αφανές 
ελύ3ημεν· γεγόναμεν αντιφάσεων παίγνιον ουττω κατεφά3ημεν, ότι 
βα3μοϋ ύψηλοτέρου γεγόναμεν, καί εις τούτου αύτου άπόφασιν συν-

95 ηλάθημεν σκηνής που τάχα βιωτικής φανήναι εις ένδοξον και ύττοκα-
ταβήναι εις άδοξον έγώ δέ ούδέ τον ήλιον έφίλουν άνατέλλειν καί ταχύ 
καταδύεσ3αι, άλλά διατρίβειν ύψοΟ φαίνοντα. ΕΤδεν ημάς ή της προ-
κοπής κλΐμαξ άναβαίνοντάς τε καί καταβαίνοντας· λίθος ή αμαρτία παρά 
τοις νοερώς έπιβάλλουσι καί μόλυβδος τεθεώρηται- αϋτη καί ήμΐν έπι-

5 κα3ημένη καί κάτω βρί3ειν βιαζομένη (καί τί γαρ ή έν άμαρτίαις γεννη-
τοί καί αυτοί;) κατασπα τής άνωτέρω προβάσεως· όθεν καί κουφισθέν-
τας καί ήδη άνωφορουμένους έβάρυνε καί κατήνεγκεν άστατα τα των 
ελπίδων καί ελλιπή γνωματεύονται, άλλ' ήμΐν καί αί των αγαθών απο-
βάσεις αστήρικτοι· έλπίζοντες γαρ έτύχομεν, τυχόντες δέ ούκέτι έχομεν 

10 και μήν εΐσίν, αϊ των ελπίδων ού καταισχύνονται- ού πολλώ άρα 
πλέον έδει τάς τοιαύτας των άποβάσεων; κατεκύλισεν ή μας ό του βίου 
τροχός, ò των πραγμάτων [άντ] ιπεριήγαγεν Εύριπος· μικρόν άναβάντες 
έφυλλοχοή3ημεν πηνίκα ουν είσα03ις άνα3ηλήσ[ομ]εν; τύχης ή μας 
μετήλθε φθινόπωρον καί δει πάλιν μένειν άνά3αλψιν έαρος· καί μήν τοις 

15 κα3' ήμας είσάπαξ γενομένοις του 3άλλειν άει3αλές τό καλόν τί τοίνυν 
μη καί ήμΐν; 'εϊ μή ϊδω, ου μή πιστεύσω', φύσις αύτη πίστεως στα3ηράς· 
όφ3αλμός γάρ άκοής μάλλον εις πίστιν εχέγγυος· ή μας δέ καί βλέποντας 
[ού]κ έστιν έτι πιστεύειν τίς γάρ είδώς έχει, τί ποτε ή έπιοΰσα τέξεται; 
κάλαμος ήμεΐς μή που δέ άρα καί συντετριμμένος, οϊ γε χθες μεν Οψου 

20 άνέχοντες έγαυρούμεΒα, νύν δέ καταπνοήν πα3όντες ύποκεκύφαμεν καί 
άναμένομεν τήν άνάκυψιν τάχ' αν τις ήμΐν ευ ποιών έπισκώψη, καί ότι 
δίκην άνεμουρίου νύν μεν ούτως, νύν δ' άλλως στρεφόμε3α φορά πραγ-
μάτων άντιπνεόμενοΓ κατά τάς άδομένας κυκλίους στροφάς καί αντί-
στροφος κινούμε3α καί άντικινούμε3α καί ούκ οϊδαμεν, εϊ ποτε τό έπωδόν 

91 Τρωγλοδύτης: cf. RE VII A 2, coll. 2 4 9 7 - 2 5 0 0 . 

3 cf. Nil. epp. 3,10 (M. 79,372C) 5 loh. 9,34 7 άνωφορουμένους: cf. Eust. ad 
II. 43,3 et saepius 10 Rom. 5,5 12 locus communis Suda s.v. et al. 14 
άνά3αλψιν: cf. Olymp, in Plat. Phaed. p. 201,3 Norvin; cf. et Steph. ThGL (ex Agathino 
Med.) 16 loh. 20,25 17 Hdt. 1,8 18 Prov. 3,28 19 Mt. 12,20 20 κα-
ταττνοήν: cf. Pind. Pyth. 5,121 ν. 1. 24 cf. Dion. Hal. comp. 19 et al. 

95 e καταβήναι corr. m. pr. 4 μόλιβδος cod. 12 supplevi ex άναμάντες corr. 
m. pr. 18 supplevi 
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25 ή στάσιμον άσομεν τί δή ποτέ χάριτας της τοιαύτης όφλητέον τροφής 
καί τά έν εύαγγελίοις έλπιστέον καλά, cm στραφέντες έγενόμεθα μικρού 
ώς τά πρότερου; ή θρηνητέον, ότι, τό τοΰ Δαυΐδ, εις ταλαιπωρίαν 
έστράφημεν έν τω έμπαγήναι ή μι ν την εξ αμαρτίας άκινησίαν έμποιοΰ-
σαν άκανθαν; όψέ ποτε τοΰ ποθουμένου παραδείσου παρακύψας εντός 

30 έκπτωτος έν άκαρεί γέγονα τοΰ καλοΰ άπαξ γευσάμενος τοΰ έν επιθυμία 
καρπού· και μην ουκ άπηγόρευτό μοι τά τοΰ καρπού, άλλ' ό την κατά 
θεόν με πλάττων πλάσιν εκείνος εις χείρα θέμενος 'φάγε καί φαγών ζήθι' 
ένεκελεύσατο· νΰν δέ ουκ οιδα, εί ζην ήμΐν εΰμαρώς εσται γενομένοις έξω 
τοΰ ποθουμένου, έφ' οίς ουδέν προσεπταίσαμεν. "Εν μοι παρηγόρημα 

35 μόνον, δτι μη φλογίνη ρομφαία τέθειται τοΰ παραδείσου τούτου τάς 
εισόδους κωλύουσα, θεού δέ φωτεινός άγγελος, άρχιερεύς άγχίθεος, ύφ' 
ou τά της έν έλπίδι τρυφής ήμΐν άνεθήσονται θύρετρα- κατά τούς άνω 
πλάνητας ανώμαλα πάσχομεν, πλην όσον ούκ έν τω φαίνεσθαι τά των 
προποδισμών τε καί άναποδισμών ήμΐν έπιγίνεται ούδ' εχομεν τό πάθος 

40 άντιλεγόμενον εί δέ ποτε καί στηρίξομεν, άλλα τοΰτό γε άρα [τέως] || 
άγχιστα θεοΰ έν γούνασι κείται· έδει δέ άρα, ώς έοικε, καί πλάνητάς τινας 
έχειν τον καθ' ήμας τοΰτον μέγαν καί θειότατον ούρανόν, καί ούτοι, ώς 
μή άν ώφέλομεν, ήμεν ήμεΐς· ουκ οϊδαμεν δέ, και εις ποίον άρα τεταξόμεθα 
πλάνητα· δ τε γάρ Ερμής ευλόγως ήμών άποφάσκεται καί προς τους 

45 λοιπούς ούδέν ούτως οικεΐον ήμΐν. 
Τάλας ό θρυλούμενος Τάνταλος, άλλ' ήμεΐς έκείνου ταλάντερον τω μεν 

γάρ ούδ' άψαμένω οίχεται των χειρών τού τε στόματος τά ποθούμενα, 
ήμΐν δέ καί άψαμένοις καί γευσαμένοις άπώλετο καί τοσούτον πειρασαμέ-
νοις, όσον είδέναι, οϊου καλού έστερήμεθα, καί τήν πεΐραν εχειν εις άνίας 

50 έπαύξησιν. Έπένθει Φιλοκτήτης, δτε αύτός μεν τόν οϊκαδε κατά τήν Σο-
φόκλειον διασκευήν πόρρωθεν έφαντάζετο πλοΰν καί έν έλπίσι κείμενον 
είχε τό καλόν, ή δέ τύχη τω Λημνίω αύθις αύτόν σπηλαίω παρέβυε. Τί 
ούν έκεϊνος άν έπαθεν, εί καί της πατρίδος γενόμενος προς μικρόν, είτα 
παλίμπους άκων έστέλλετο, τοΰτο δή, ο πεπονθέναι ξυνέπεσεν ήμΐν, οϊ-

55 περ όσα καί πατρίδι τη ποθούμενη καταπαύσει προσβάντες, είτα πάλιν 

32 έκεϊυος: ν. supra ad lin. 9. 37 άρχιερεύξ: v. supra ad lin. 16. 

27 Ps. 31,4 29 Gen. 3,23 sq.; cf. et Anast. Sin. qu. et resp. 59 33 Gen. 
2,16 sq. 35 Gen. 3,24 39 cf. Alex. Aphr. in Aristot. Metaph. p. 440,7 Hayduck 
et al. 41 II. 17,514; Od. 1,267 et al. 46 Od. l l , 5 8 2 s q q . et al. 48 Lib. or. 
18,284 f. 50 Soph. Phil. 468 sqq. 

30 ένσκαρεί cod. (v. supra ad p. 296,85) 40 supplevi 
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πλαγχ3έντες εις τό πρότερον έξεπέσομεν; χρόνιον ειχεν έκ πλάνης ή των 
Κεφαλλήνων θάλασσα 'Οδυσσέα τον τλήμονα και ήν αύτω ή Ί3άκη έν 
όφ3αλμοΐς και ττΰρ έκεϊ άνήπτετο και αυτό έσήμαινεν ò καπνός· άλλ' δτε 
ανέμων άντίπνοια ήν καί ό κατ' εύ3ύ πλούς ούκ ήν, έλύπει καί αύτόν 

60 ομοίως τό ττά3ος καί άντεμέτρει δάκρυα τω πολλω του κακού- ούτω καί 
ήμΐν ό χρόνος ήρωϊκά ττα3ήματα ένεφάντασεν ό δέ και κατά την κωμω-
δίαν άρας έπάταξε καί κατά τον επί τω Ίκάρω μ03ον ύψό3εν κατή y ay ε 
καί βραχύ τι μετεωρίσας είτα πραγμάτων έγκατεπόντωσε κλύδωνι· πε-
πόν3αμεν καί τω έν 'Άιδου Σισύφω οΐ έτι ζώντες παρόμοια, οϊ και αυτοί 

65 μακρά προς τη μοχ3ηρά μεμοχ3ηκότες άνόδω του ζην, είτα δη στερη3έν-
τες τοΰ έν χερσίν αυ3ις των κάτω γινόμε3α καί άνάγκην έχομεν τον λάαν 
άνω ώ3εΐν, τον κοπηρόν καί βαρύν βίον τόν πρότερον μακράν όδόν 
άνύτοντες βίου· τάς μεν άνωμάλους παρήλ3ομεν καί εϊ τίς που βήσσα 
τήν πορείαν τραχύνουσα, είχε δέ ή μας γεώλοφον καταπαύσεως καί έστη-

70 μεν καί άπεσκοπεύσαμεν· άλλά καιρός μονονουχί καί άκαριαϊος καί έξ 
άπόπτου περιωπής έκείνης ήμεν άλλον τόν τρόπον κατά τήν τραγωδίαν 
άποπτοι· άντέστροφέ μοι τό της κωμωδίας· ή μεν γάρ καυτηριάζουσα 
τω σκώμματι άν3ρωπον τέως μεν έν μικρω τύχης καλινδούμενον εΐτ' 
αύ3ις εις μέγα ευδαιμονίας αίρόμενον 'ώ σήμερον μέν ουδείς, αύριον δέ 

75 ύπέρμεγας' έπεφώνησεν. Έμοί δέ άνάπαλιν έπεγράφη τό σκώμμα- 'ώ 
σήμερον μέν μέγας, αυριον δέ τό μηδέν'· άπό γάρ χ3ές μεγάλου σήμερον 
έξουδένωμαι καί πενόμενος τής πο3ουμένης ποιότητος πλουτώ τή μισου-
μένη ποσότητι· ώ άνω βάσις αΰτη τόν άναγόμενον κάτω βάλλουσα- ού 
μοι πο3εινόν ή έξ έλάττονος αύτη προς τό πλεΐον μετά3εσις· ώ παραυξή-

80 σεως ταύτης άρι3μού, ήν ουκ άν τις εύξαιτο· ώ παρυψώσεως βα3μοϋ, 
ήν άν τις άπεύξαιτο· ού χρεία τοιαύτης ήμΐν άναβάσεως· ού τούτο 3έλο-
μεν τό πολύ, εί μή άρα καί ώς τό άπ ' άρχής ήμάς γενέσ3αι δοίη τις καί 
στραφήναι τήν ήλικίαν καί νέους φανήναι, ώς εϊ γε τούτο, προ3ύμως άν 
καί τήν παλαιάν έκείνην έξηκοστύν άνακαλεσώμε3α καί άναμενούμεν 

85 ήδέως τήν εΐσαύ3ις διά χρόνου πρόβασιν καί πολλού άν τούτο πριαί-
με3α. 

84 έξηκοστύν: v. supra app. font, ad p. 295,48. 

56 Od. 10,28 sqq. 62 Aristoph. equ. 1130 63 Strab. 14,1,19 et al. 64 Od. 
11,593 sqq. 71 Soph. O T 762; Ai. 15 74 Aristoph. equ. 158 

70 μόνον ούχί cod. 
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'Αδελφέ, δι' δν έμοί ταύτα, ώς ευτυχώς άρα εσχες, ώς μακαρίως πέ-
πραγας· έλάβου παρωχημένου τοΰ καιρού και σοι, τό καινότατου, 
κομήτης ò χρόνος έκ των όπισθεν γέγονε· και yoöv δραξάμενος αύτοΟ 

90 τό ποθούμενον εσχηκας, άλλ' ημάς έν χερσίν αυτόν έχοντας διολισθήσας 
παρώχετο· πώς διέκοψας φραγμόν, άδελφέ; τί ξύλον διακοπής ένεβλήθη 
εις τόν άρτον ημών και παρεποίησας τήν τροφήν; τί μέσος παρεμπεσών 
και οίον εμβόλιμος τήν ολότητα μετεποίησας και μεταβολήν τω καθ' 
ημάς ένειργάσω πληρώματι, οποίαν ούδ' οι των μηνών τοις ένιαυτοις 

95 καινοτομοΰσιν εμβόλιμοι; διέλυσας ήμΐν τήν συνάφειαν, σφήν οΐά τις 
παρεισπεσών άδαμάντινος· εξ ούριων έθέομεν συ δε όποΐά τις έχενηίς 
ύποδραμών où μόνον του πρώην δρόμου άνέκοψας, άλλά, τό καινό-
τατον, και όπισθοδρομήσαι ήνάγκασας· ώς έξ άρμογής τοίχου λίθον 
άφαιρεθέντα σε ειτα δή τόν αυτόν έχρήν αύθις τόπον λαχεΐν, ει που 

5 καιρός έπενθέσεως; τί γοΰν ουκ εκείνο πάσχεις, άλλ' ή μας άρτι μετατιθείς 
παρεμπίπτεις έκτοπος και τήν άρμονίαν λύεις και λίθος γίνη προσκόμμα-
τος; ώς δ' δτε τις δράκοντα ίδών παλίνορσος άπεστράφη, φησίν ò ειπών, 
εις τοιούτον ήμΐν αυτός άναπέφηνας- τέως μεν yàp κρυπτομένου σου καθ' 
όδόν έφαίνομεν, δτε δέ και αυτός γέγονας, τότε δή βαίνειν παλινόρσους ή 

10 άψόρρους ή παλιμπλάγκτους ή εΐ τι τοιούτον ρήμα κέρτομον, έβίασας 
ή μας φιλούμενος μεν (και τί yàp άλλο άλλ' ή άδελφός;), τάχα δέ και 
φιλών, φρικαλέος δέ άλλως ήμΐν δια τήν του κατ' ευθύ δρόμου άνακοπήν 
και κατά τους θρυλουμένους διφυείς τ ω μεν άνω και συνήθει έφελκόμενος, 
τω δέ λοιπώ σμερδαλέος φαινόμενος' άδελφέ, χρόνιος ουκ οΤδα μέν δθεν, 

15 έπανήκεις δ' ουν ελεον προκαλούμενος, οίκτω προσήκων, εισδοχής 
άξιος· II ούκοΰν άφήρηταί σοι παρά τοΰ μεγάλου πατρός τά τοΰ οίκου 
έπιζυγώματα καί είσελθών εχεις τά πάτρια, ήδη δέ τά γε εις ήμδς, καί 
τά πρωτοτόκια- ού μήν τέθυταί σοι καί ó σιτευτός ουδέ τό τοΰ θειοτά-
του οίκου άδυτον εχει σε ουδέ τήν πρώτην έπανεδύσω στολήν- τί γοΰν 

20 μοι τω τά σεμνά ταύτα, ει καί άναξίως, άλλ' ουν έχοντι επιπίπτεις βαρύς 
καί τήν πόρρω τοΰ πατρός στάσιν δίδως, ήδη δέ καί τής τροφής ύφαι-
ρεΤς; où φθονώ σοι τοΰ άγαθοΰ, ού νεμεσώ τών πρωτοτοκίων, τοΰ εις 
έμέ δέ δυσχεραίνω κακοΰ- ούκ άφαιρεΐσθαι θέλω τών σών, ποθώ δέ τό 

89 cf. Tzetz. ep. 70 (p. 99sqq. Leone) 91 Gen. 38,29 93 1er. 11,19 95 Aeschyl. 
Prom. 64 1 Lib. epist. 178 et al. (cf. E. Salzmann, Sprichwörter und sprichwörtliche 
Redensarten bei Libanios, Tubingae 1910, p. 55) Aeschyl. Ag. 149 3 όττισΒο-
δρομησαι: cf. Proci, in Plat. Parm. p. 98,9 Stallbaum 6 Rom. 9,32 sq. et al. 7 II. 
3,33 16 έπιζυγώματα: cf. Et. Gud. p. 288,34 Sturz 18 Le. 15,23 19 επανε-
δύσω: cf. Papiri greci e latini 11, 1935, 1213 d 10 (Sophr.) Le. 15,22 

1 in marg. cod. ad passum: ζητεί 10 τταλιμπλάκτουζ cod. 
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έμόν μή παρόν, ει καί τό της κωμωδίας μοί τις έπιφθέγξεται παρωδήσας 
25 βραχύ· 'ποθείς τα μή παρόντα και μάτην καλείς'" ναι πάντως, όστις 

ποτ ' άν και εϊης, εταίρε, ό τοΰθ' ύποκρούσας μοι τό ρητόν, ποθώ μοι 
τό παροιχόμενον άγαθόν καί ού ραδίως έχω φέρειν την στέρησιν τό 
γάρ σοι καλόν εκείνο καί παρόν μέν έστεργον, νυν δέ καί πλέον, δτε, τό 
της τραγωδίας, ώς γραφεύς άποσταθείς εΤδον, οιον εΐχον καλόν εις πεΐ-

30 ραν ήλθε μοι τό αγαθόν ανιαρά τοιγαροΰν τά της αφαιρέσεως· γλυκεΐά 
μοι προσεμειδίασε προκοπή· πικρόν ουν τό της εγκοπής ταύτης λογίζο-
μαι σκυθρωπόν γέγονα της έν εύχαΐς εφημερίας· ήκουσα γλυκείας φωνής 
'ε'ίσελθε δούλε' λεγούσης 'εις τήν χαράν του κυρίου σου'· πώς ουν άνα-
σχοίμην άκουσας 'έξελθε'; χαίρω τον άδελφόν βλέπων άγκαλιζόμενον 

35 οϋκ εστίν ουν μοι χαίρειν των πατρικών εκπίπτοντι άγκαλών καί μήν, 
ϊνα τι τολμήσω καί πρός άγώνα φθέγξωμαι, ουκ έτυχον εγώ τι παρα-
λυπήσας τόν άδελφόν, ϊνα καί είσδεχθέντος αυτός έξωσθώ καί λάβω 
βλάβης εκείνης άντίποινον τήν έξώθησιν ουκ άπωσθέντος εκείνου αυτός 
άντεισδέδεγμαι, ουκ έξ αύτοΰ μέγας εγώ, ίνα δι' αυτόν σμικρυνθώ- άλλοι 

40 τό τούτου διεδέξαντο άγαθόν άλλοι τής άποδημίας άπώναντο· άλλοι 
τής μεταστάσεως εις δοκούν άγαθόν παραπήλαυσαν τί γοΰν εκείνοι μέν 
έν καθεστώτι πάντη μεμενήκασιν, ήμεΐς δέ τών πεπραγμένων 
υστερήσαντες καί μηδέν τι μετάσχοντες είτε μήν άπολαύσαντες τής τε 
στάσεως παρακεκινήμεθα καί τών συστοίχων καλών έκπεπτώκαμεν; τί 

45 δέ οί μέν βλάψαι δοκοΰντες έπ' άσφαλους έστήκασιν, ήδη δέ καί 
άπροσκόπτως προβαίνουσιν, ήμεϊς δέ τό πάν του κακοΰ έπισπώμεθα, 
καί ώς επί στρατοπέδου φυγής οί μέν οϊχονται άβλητοι καί άνούτατοι, 
ήμεΐς δέ κατά τους οΰραγοϋντας τοΰ κινδύνου τό πάν έχομεν, καί οί 
μέν τό εκείνου διαδεδεγμένοι καλόν άδιάδοχοι μένουσι καί, οίς εσχον, 

50 ένευθηνοϋνται, ήμεΐς δέ τό εκείνων άποτίνομεν όφλημα; 

Ούκ έδει πεσόντων ήμών άναστήναι τόν άδελφόν ήν γάρ καί εκείνον 
εις ορθόν στήναι καί ήμάς εδραίους συνίστασθαι· ούκ έδει τήν ήμών 
πτώσιν έγερσιν εκείνου γενέσθαι ούδέ τήν ήμετέραν φθοράν έτερου γένε-
σιν κατά τινα φύσεως άκολούθησιν, ότι μηδέ φυσικά τά τής γενέσεως 

55 ενταύθα ήμΐν, άλλά τ ω όντι θειότατα· ούτε ουν ταΰτα ούδέ μήν τήν τοϋ 
άδελφού ταύτην άνάστασιν, ε'ίτε μήν άναγέννησιν, έδει καταρρΐψαι καί 
άπογενέσθαι ποιήσαι ήμάς· 'έστρεψας τόν κοπετόν μου εις χαράν' έμοί 
έρεΐ άν ó άδελφός έκ πένθους εις χαρμοσύνην στραφείς· άλλ' ήμΐν έμπαλιν 

25 Aristoph. Pl. 1127 2 9 Eur. Hec . 807 33 M t . 2 5 , 2 1 ; 23 47 11 .4 ,540 57 
Ps. 29 ,12 

32 έφημερείας cod. (cf. p. 294 ,4 ) 37 e λ ά χ ω corr. m. pr. 
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εις κοπετόν άνέστραττται ή χαρά' εσπέρας χθές που καί ττρό τρίτης ηύ-
60 λίσθη παρ' ήμΐν άγαλλίασις, πρωί δέ κλαυθμός άντιστρόφως τοις του 

ψαλμού- καί νυν ö μεν έχει λαβών, άπερ ου δι' ημάς άπολώλεκεν, ή μ εις 
δέ δι' αυτόν πεπράγαμεν δυστυχώς- και ó μεν τρυφα, μή που δέ άρα και 
κατατρυφα της ήμών εξωθήσεως, ημείς δέ μή ότι γε τρυφής, άλλ' ουδέ 
τροφής άλις έχομεν, έφ' οίς ούτε ή μας ένδεώς έχειν έδει κάκεΐνον ελέους ην 

65 τυχεΐν- καί ò μέν παθών, έφ' οΤς ούκ αν εϊποι τις μή χρήναι, εις φιλανθρω-
πίαν έξεκαλέσατο, ή μας δέ τά δμοια ουχί επί όμοίοις παθόντας κρίνει τις 
μηδέν παθεΐν δεινό ν καί τάχα μηδέ λαλεΐν δεΐν οϊεται· κάκεΐνος μέν έφέσι-
μον τήν κατ' αυτόν δίκην εις τό φιλάνθρωπου 3έμενος δεδικαίωται, ήμεΐς 
δέ καί ocùtoì όμοιου τινός έφιέμενοι κενοί τίνες λογιζόμεθα, ώς αυτόν μέν 

70 άξιον όν φιλανθρωπίαν εύρεϊν, οΤς έφήκεν, ουκέτι δέ καί ήμας· 'άλλ' έμεινε' 
φησίν εκείνος, 'εξωθηθείς καί βοσκόμενος έλπίσιν έκαρτέρησε καί τά τών 
έλπίδων αύτω où κατήσχυνται, άλλ' ιδού εΐσωκίσθη καί προσεδέχθη 
καί ευ εχει· μενετέον ουν καί σοι καί έλπιστέον καί χρόνον τριπτέον τη 
έπανόδω- εί δή καί εκείνος οΰτω του καλού καί μάλα εις δέον τετύχηκεν, 

75 ή ψέγειν έχεις τό έκκλησιαστικόν έθιμον, ö τοϊς του ίεροΰ καταλόγου, 
κάν τά έσχατα πλημμελήσωσι, τό της εκκλησίας ταμεΐον άνίησι καί τά 
τής έθάδος τροφής παρατίθεται τήν έκ του πρυτανείου οιον ένδαψιλευό-
μενον σίτησιν'; 

Τίς δέ σύ έσσι, φέριστε άνδρών, δς άποκλαιομένω μοι πρός τον μέγαν 
80 πατέρα καί θεόν μοι μετά τον φύσει θεόν έγκόπτεις τους λόγους καί 

άνθυπάγων εις άγώνας μετακαλή ούτε καιρόν άντιλογίας είδώς καί τό 
τραΰμα προσεπιξαίνων μοι, ώς άν προς άλλοις, οΤς ούκ ευ πάσχω, καί 
τήν έκ του άντιλέγεσθαι πληγήν προσεισδέξωμαι καί μηδέ δυσωπεϊν 
άσκύλτως || έξη μοι τόν ίασόμενον καί τήν θεραπείαν προσκαλεΐσθαι 

85 αθόρυβου; πλήν, όστις άν καί εΐης, άποστήσω τόν λόγον μικρόν καί σοι 
κατασείσω τήν γενναίαν ύποφοράν, ó δέ μοι φιλανθρωπότατος άρχιε-
ρεύς άναμενεΐ τήν δυσώπησιν καί άνέξεταί μου λαλοϋντος πρός σε, ότι 
καί σου άντιλέγοντος καί πρώτα τέως πειράσομαί σε πεΐσαι, ότι μή κάκι-
στα τά τού έθους έμοί λελόγισται· κρίνω γάρ αύτό οΰχ' ήττον ή σύ 

90 φιλάνθρωπον, άμνησίκακον, κηδεμονικόν, εΰεργετικόν, ζωογόνον, θείον 
τ ω όντι· καί πώς γάρ ού; ó γε ΰπανέχει τόν πεπτωκότα, άγαθύνει τόν 
έν κακοίς, νοσηλεύει τόν κεκμηκότα, τόν συντετριμμένον ίαται, έπανάγει 
τόν άπωσμένον καί όλως τόν οίον τεθνηκότα εις βίον έπανάγει δεύτερον, 
ψυχαγωγούν, ó φασιν, καί άνακαλούμενον κάτωθεν, ώς, εί γε κατηγο-

59 Ps. 29,6 71 Eur. Bacch. 617 72 Ps. 21,6; 24,20 77 Aeschin. adv. Ctes. 178; 
Aristoph. ran. 764 et al. 79 II. 6,123; 15,247 83 προσεισδέξωμαι: cf. PGoodsp. 
Cair. 7,13 92 Ps. 146,3 93 Plat. leg. 909b et al 
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95 ρεϊν έθελήσω τοΰ οΰτω φιλανθρώπως διακειμένου εθους, έκσταίην αν 
έμαυτοΰ καί εις μανίαν έκκυλισθείην πολλώ πρότερον κατ' αυτής ειπείν 
φιλανθρωπίας τό στόμα γυμνάσας, έπεί και αΰτό φιλανθρωπίας εστί 
δώρον καί ελέους καλόν καί ώς εν βίου κλύδωνι λιμήν σωτήριος καί ώς 
έν χειμερίω συστροφή θάλπον χειμάδιον και ώς εν πλάνη καλόν ξεναγω-

5 γίας κατάλυμα- αυτόν μεν ουν έκ μέσου δοκοίη αν τιθέναι τόν εις άν-
θρώπους ελεον ό τό φιλέλεον έθος τοΰ καθ' ή μας έξαλείφων βίου- ούχ' 
οϋτως εκφρων έγώ· οΰχ' οΰτω περιφρονώ τόν ελεον ουχ' οΰτω του 
δικαίου κατεξανίσταμαι· ή yàp αν τα χείριστα παθών ελέους προσθήκης 
έκπέσοιμι- μή ούτω τοΰ έμαυτόν εΐδέναι λαθοίμην οΐδά μου τό έφάμαρ-

10 τον οιδα καί, οία τοις άμαρτάνουσιν ουκ έξω δίκης κείνται τα πειρα-
τή pia, καί με φοβοΰσι ταΰτα και δια τοΰτο στέργω τό φιλάνθρωπον 
φιλώ τόν ίκέσιον ουκ άποστέργω τόν ελεον εύπλοών μέμνημαι ζάλης· 
εγνωκα πελάγει βίου έμπεριφερόμενος, καν τέως γαλήνιόν μοι 
έστόρεσται, άλλ' εγώ καί όσας έχει μαθών σκυθρωπότητας και εις όσον 

15 άγριαίνεται καί οίας εγείρει βαθυκυμίας, άεί καί κίνδυνον προορώμαι καί 
τόν λιμένα φαντάζομαι- ούκ έλαθον έμαυτόν κατά την Αισχύλου τραγω-
δίαν πλάνοις βίου πολυπλάνοις έγγυμναζόμενος· άεί γοΰν προπίπτει 
τών οφθαλμών τό ξεναγώγιον où τοίνυν τοΰ θείου εθους τούτου καί 
τω όντι της τοΰ θεοΰ έκκλησίας άξιου κατηγορεΐν έχοιμι, ö καί χρόνω 

20 πρεσβεύει καί ούτως ού τοΰ δικαίου πόρρω πίπτει καί τό επιεικές λίαν 
πολύ πλουτεΐ· ήγάπων δ' άν, εΐ καί εϊς νόμον έγέγραπτο καί τω εγ-
γράφω κεκύρωτο, ώς άν είχε τό της δίκης ούτω τρόφιμον άγαθόν όποΐά 
τινι μάνδροί τη τούς νόμους περιστελλούση δέλτω άσφαλώς ένσηκάζε-
σθαι, ώς νΰν γε όσα καί ύπό τίνων τών άντιλέγειν έθελόντων άνθέλκεται 

25 και σπαράσσεται· βούλονται γάρ τίνες χωλούς μεν είτε τυφλούς καί τό 
όλον άναπήρους καί δσοις τών ιερωμένων ή φύσις έλλέλειπται άπολαύειν 
τοΰ εθους καί τοΰ εκκλησιαστικού πάλιν εσω κεΐσθαι καλοΰ έκεΐ νοσοκο-
μουμένους, ενθα καί τό σίνος πεπόνθασιν, οις δέ εις θεόν ή τά θεία 
πεπλημμέληταί τι, άλλ' επί τούτοις παραβατόν είναι τό εθος έθέλουσιν, 

30 ώς άν μή τό καλόν ουχ' ούτω γινόμενον έξω τοΰ κατά καλόν όρισμοΰ 
καί ούκ εις άγαθόν άποτελευτα· φασίν αύτοί, ώς, εϊ γε τό φιλανθρωπίας 
όνομα έξω τις τούτου θείη τοΰ πράγματος, καί άπελθεΐν αύτό τοΰ λόγου 
πείσειεν, δ καί καταπλήττει τοΰ λέγειν τούς άντιλέγοντας, ούκ άγαθόν 
άν εις μίμησιν τοις πολλοίς τό έξ έθους τούτου γινόμενον ού γάρ καλόν 

35 εις ζήλου άρχέτυπον, εΐ τις τω φιλανθρώπω θαρρών εΤ[τα] πλημμελοίη 
τά χείριστα ελέους πάντη πάντως καραδοκών τεύξεσθαι· καί εϊη άν, φα-

95 Dem. 2 1 , 7 2 1 Lib. or. 5 9 , 5 1 6 φιλέλεον: cf. Cyr. Alex. Ioel 26 17 Aeschyl. 
Prom. 585 sq. 2 5 Le. 14 ,13 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:33



ΛΟΓΟΣ Ρ 307 

σίν, τοΟτο μή ότι έκδικεΐν, άλλά καί γέρας οίον εχειν την κακίαν και γέρας 
ού τί που φαύλον. Καί ταΰτα μέν άλλοι καί τοιαύθ' ετερα δυσαντίλεκτα, 
εγώ δέ οΰκουν αντιβαίνω τω εθει, άλλα και τοις χρόνω καμοϋσιν ή καί 

40 άλλως τταθοΰσι σώματος ττήρωσιν ευ έχον ηγούμαι της του έθους τταρα-
πολαύειν χρηστότητος· où γάρ τοΤς Έλληνικοΐς εθεσιν έγκριτέον εκείνο 
τό άπάνθρωπον, ö κατά την 'Αριστοτέλους ίστορίαν πεπηρωμένον 
μηδέν τρέφειν διεκελεύετο· καί τους άλλως δέ σφαλέντας, οποία τω μακρω 
χρόνω γίνεται συγκυρεϊν, οϋ δίκαιον ήγημαι του άγαθού έκκλείεσθαι· 

45 οΰκουν άντιβαίνω τη τοΰ έθους φιλανθρωπία· où μηχανώμαι τω λιμένι 
πρόσχωσιν ύφορώμενος τα ναυάγια· ούκ ανατρέπω τον του Ελέους 
βωμόν εύλογων τον ίκέσιον ούκ έξαγριοΰμαι προς τό φιλάνθρωπον, 
ίνα μή τόν άνθρωπον ψεύδωμαι· ούκ άντιμάχομαι ούδ' εις καινοτομίαν 
άντεπεξάγομαι, πολλού μάλλον δέ του παντός δέω ταύτα νοεΐν ό καί 

50 τόν παρά 'Ρωμαίοις νόμον έκεΐνον έν πολλω τιθέμενος, δς τόν καθάπαξ 
ίεράσθαι λαχόντα καί θεία πεπιστευμένον μυστήρια οΰκέτι προ θανάτου 
εκ τίνος συμφοράς παραλύεσθαι της τιμής διετάττετο- οϋ γάρ τοϋς ιερούς 
κοινούς έβούλετο γίνεσθαι ούδέ τούς ούτως έντιμους εις ίδιώτου μοΐραν 
κατάγεσθαι, ώς άν, φησίν, τά έν άπορρήτω αϋτοΐς εις μνήμην κείμενα μή 

55 καί εις βέβηλόν τινα έκφοιτήσωσιν ούκουν άντιλέγω τω εθει, άλλά κά-
κεϊνο φυλαχθήναι [χρή]ναι φημί και τούμόν μή παροραθήναι· άγκα-
λισθήναι τόν άπωσμένον, έα-θήναι δέ και τόν μή άπωσμ[ένον] έπί χώρας, 
καθά που καί πριν, γενέσθαι κάκεΐνο καί τούτο μή άφεθήναι. 

Ήν πάντως άγαθυνθήναι καί τόν || άδελφόν καί ή μας- εστι καί αύτω 
60 τού καλού τυχεΐν καί ήμΐν μή διεκπεσεΐν, καί ό τρόπος πολυειδής καί 

ούδείς, ος ούκ έχει συνεννοεΐσθαι τό της ενταύθα οικονομίας πολύτρο-
πον, έφ' ω καί λέγειν αύτός όκνώ, μή καί φόρτ[ον] προσεπισπάσωμαι 
τά πάσι δήλα προς διασκευήν έκτιθέμενος· καί ούτω μέν, ώ έταΤρε, καί 
στέργω τό έθος καί τιμώμαι πολλού καί ού κατά τόν σον μυκτήρα παρ' 

65 ούδέν αύτό τίθεμαι· ότι δέ μοι καί καρτερείν έγκελεύη καί άναμένειν χρό-
νου τριβήν, καθά συνέπεσε τω άδελφω, και δευτέρας τρέφειν κατ' έκεΐνον 
έλπίδας εις έπιτυχίαν, ης έκπεπτώκαμεν άναβάσεως, έρώ σοι λόγον μάλα 
μέν καίριον, μάλα δέ σύντομον μή δεΐν εϊναι μόνα τά τέλη τιθέντα παρ-
άλληλα συνάγειν ολοσχερώς τάς έν τοις πράγμασιν ομοιότητας, ώς άν 

70 εκείθεν είρμω καταβαίνων τις και διαιρών έχοι καθοράν άκριβώς, καί ποϊ 

38 δυσαντίλεκτα: cf. Dion. Hal. ant. 5,18; los. ant. lud. 18,9,5 42 Aristot. pol. 
1335b20 sq. 46 Paus. 1,17,1; Schol. Soph. O C 260 49 Aeschyl. Prom. 1006 et 
al. 50 Plut. mor. 287dsq. 54 Plut. 1. c. 55 cf. Matth. 23,23 66 v. supra 
ad p. 298,55 

37 γέρας alterum e πέρας corr. m. pr. 44 έγκλΕΐεσ3αι cod. 56.57.62 sup-
plevi 68 παράλληλα: ad vim passus cf. p. 308,85 69 ανομοιότητας proposuit 
Buehler 
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•πέρατος ή όδός καταντά· μή τοίνυν ελπίδας έλπίσι και μονάς μοναΐς και 
επιτυχίας εττιτυχίαις άντιπαρατί3ει συγχέων ούτω τά π ρ ά γ μ α τ α και 
συγκρίνων εις άδιάρ3ρωτον, άλλ' ανάβαινε τ ω λογισμω καί εις τά πρε-
σβύτερα, 63εν ώς έκ περιωπής τίνος άκριβώς 3εάση τά κάτω και τό έν 

75 τοΤς πράγμασιν διαρ3ρώσεις διάφορον. 
Ό άδελφός, ώ εταίρε (και ούκ όνειδίζω της τύχης· μαινοίμην γάρ αν 

καί άγνοοίην τό της άν3ρωπίνης εύόλισ3ον φύσεως), εκείνος τοίνυν τή 
νυμφική 3εία τραπέζη παρακα3ή μένος ην οτε ούκ εύσυντάκτως ήψατο 
των εκεί- άμέλει καί του γάμου εξώσ3η καί ην δυσανάκλητος, ειπείν με-

80 τριώτερον, φιλαν3ρωπίας δέ έμπεσούσης έπανακέκληται· άλλ' ήμεΐς, ει 
καί ταλλα πάντων άν3ρώπων οι χείρονες καί περιψήματα καί κα3άρ-
ματα καί 3εο0 άλλως έξωστέοι διά τό έν ήμΐν περιπόνηρον, άλλ' ούπω 
καί τοιούτων έάλωμεν τί ούν έπί άνομοίοις ταϊς προσαγούσαις πράξεσι 
δίδως πα3ημάτων πέρας δμοιον; τί συμβιβάζειν έ3έλεις, άπερ εις τό διη-

85 νεκές άσύμπτωτα ούδέν ήττον ή κατά τούς σοφούς αϊ παράλληλοι; ούκ 
εστι κατακλείειν άκριβώς εις πέρας εν, ά φύσις εις τό πάν διέστησε· μή 
σφίγγε προς κοινωνίαν τέλους, α κα3άπαξ τό συγγενές διαπέφευγε· μή 
σύναγε τά μή 3έλοντα μέσοις δροις συνάπτεσ3αι· στρεβλοΰν ούκ εστίν 
[εις σύναμ]μα τά διεστώτα μακράν· άνέμεινεν εκείνος κείμενος, ομολογώ, 

90 άλλ' ότι φ3άσας π τ ώ μ α κατηνέχ3η, [καί πολ]ύ έκαρτέρησεν, άλλ' έν-
νοούμενος, ώς ήδίκησεν έτριψε χρόνον, άλλά δεδιώς, έφ' οΤς άπεστέρη-
σεν [έν ή]μΤν δέ ούκ έστι ταύτα ϊδεϊν, μηδέ γε εϊη, σώτερ 3εέ· τί γοΰν μή 
προσπταίσαντες βλαβησόμε3α [κάνταύ]3α καρτεροΰντες του χρόνου τό 
εύμαρές; τί δέ μή πλημμελήσαντες άρπαγμα τά τών άποστερούντων πει-

95 σόμε3α; τίνας ημάς, ώ ούτος, οϊεσ3αι βούλει ά3ωους χερσί; μή τοίνυν 
έξώ3ει τον άκατάγνωστον άλλά πέπλησται καί ήμΐν ών ούχί Θέμις ή 
χειρ καί κατεγνώσμε3α, όπερ άπείη· σύγγνω3ι τοίνυν καί ή άφες καί 
ούτω μένειν ή άλλ' έπανάγαγε, εί δή καί τον άδελφόν έπανακεκλήσ3αι 
δέον μετά κατάγνωσιν ή τον μέν εκτός καί ύπαίτιον είσδέξασ3αι καλόν 

5 οϊει, ού τ ώ παντί δέ βέλτιον τόν έτι εντός καί άναίτιον μή γενέσ3αι 
άπόβλητον; τί δέ, δεινόν μέν κρίνεις άφαιρε3ήναι τό άγα3όν τόν πταί -
σαντα, ού πολλώ δέ δεινότερον ταύτόν πα3εΐν τόν μή πταίσαντα; ούχ' 
ούτως ην ήμΐν τοις μηδέν αίτίοις τά της άκολου3ίας, ώς είσελ3όντος τινός 
άπω3εΐσ3αί τινα, κα3άπερ εί καί π α τ τ ά λ ω έκκρούεται πάτταλος· ούχ' 

10 ούτω τά της δωδεκάδος συνεπληρούτο, άλλ' έπιλιπόντος τοϋδέ τίνος 

77 Mt. 22,11 sqq. 81 1 Cor. 4,13 85 Hero Def. 70 93 Soph. El. 179 94 
Ps. 23,4 9 Diogenian. 5,16; Com. adesp. 494 Kock et al. 

81 κα3άρματα e κάρματα corr. m. pr. 89—93 supplevi 
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ετερον εδει προστί3εσ3αι, δ δή καί νυν καταπραχ3ήναι ήν, ει μή τό 
ταχύ του ελέους τον καιρόν συνέτεμεν εις à y a S ò v μεν τάδελφω, ήμΐν δε 
ουκ εις όμοιον· τω μεν δικαίω τόνδ' άμιλλώμαι λόγον άποκρουόμενος τον 
άντι3ετικώς ύποκρούοντα (τω y á p to i μετά τον φύσει 3εόν 3εω μοι τ ω 

15 μεγάλω άρχιερεΐ λόγους άντιβάλλειν καί άντιλογίας συναίρειν ούτε 
μα3ών εσχον οΰδ' αν εν έμαυτω τυγχάνων μά3οιμι αν ποτέ, ώς καί 
δοΰλος ών, τό του Δαυίδ ειπείν, εις κρίσιν την μετ' αϋτοΰ είσελ3εΐν καί 
άμιλλάσ3αι δικαίωσιν), συ δέ ό μετά 3εόν οϊκτείρειν καί εις τό άρχαΐον 
Ιπανάγειν δυνάμενος, ϊλα3ι καί ή μ ΐ ν άνάπλασον συντριβέντας- μετάδος 

20 της άγα3οχυσίας· ένδαψίλευσαι του καλού· χε3ήτω σοι καί εφ' ημάς τό 
à y a S ò v κατά 3εομίμητον ελεον, ώς αν εΐεν κάνταΰ3α πλείω τά ευεργε-
τούμενα· εττίδος καί ήμΐν πρωτοτοκίου πρεσβεΐον κα3ά καί τ ω άδελφω, 
ίνα κατά τους διδυμοτοκουμένους έν ίσότητι μένωμεν εί δ' ò των τέκνων 
της εκκλησίας άρι3μός ώρισται καί ούκ εστίν αύτόν ύπεραναβήναι, καί 

25 τούτο δύναται κάτω βάλλειν ή μας, άλλά φιλαν3ρωπία νικησάτω κάν-
τα03α καί ττροστε3ήτω τοις λοιποΐς τέκνοις έν καιρώ κατά περίστασιν 
δέουσαν καί ò ΰπέρ[τερος] || γεγενημένος ήδη Εΰστά3ιος καί μή παραρρι-
φήτω κατά τους σκοτίους των παίδων έκ3ετος, ώς έγώ καί τόν λόγον 
εκείνον, δν ό Σταγειρό3εν παρέπτυσεν, άπόπτυστον ήγημαι, δς ώρίσ3αι 

30 τήν τεκνοποιΐαν παραλαλών τό παρ' έκείνην εις άμβλωμα ρίπτεσ3αι 
βούλεται- έπιμέτρησαι καί ήμΐν, άγιώτατε δέσποτα, τήν τροφήν εις τό 
πρώην τέλειον τάχα γάρ εϊ καί ήδη εκ3ετοι καί δια τήν άμαρτίαν σκό-
τιοι, άλλ' εις έλευ3έριον έκτρεφόμενοι où πάνυ πόρρω των γνησίων άπ-
αξιω3είημεν τάττεσ3αι· où 3ελήσεις λαβείν τόν άρτον του τέκνου· έάν 

35 γάρ πεινάση, σοι αν εϊπη πάντως άντιστρόφως τοις του ψαλμού· και 
εσται ανάγκη μή παριδεΐν τόν παΐδα λιμω τηκόμενον εστί σοι εύλογία, 
πάτερ άγιώτατε, καί ταύτης τό μεν έλπιστέον ήμΐν, ου μήπω μετέσχο-
μεν, τό δέ καί αύτίκα είς εντελές ληπτέον έστίν, όπερ εΐχομεν. "Εχεις τό 
σον ήμΐν ούρανό3εν μάννα όμβρήσαι, άγχίθεε άρχιερεΟ, ίνα, τό της 

40 Γραφής ειπείν, μήτε ό τό πολύ έλαττονήση μήτε μήν ό τό έλαττον τό 
δέ μοι μάννα τούτο τό πολυειδές, τό πολύσχημον ούκ είς άλλην εύχομαι 
διασκευασ3ήναι τροφήν είτε τρυφήν, είς άρτον δέ μοι άρκιον είς τό ζήν 
έκεΐνον τόν πρώην μεταποιη3ήναι, ίσάγγελε δέσποτα, ώς αν άρτον άγ-
γέλου φαγεϊν αύχεΐν εχοιμι καί αύτός· ταύτην μοι τήν τροφήν ένδαψίλευ-

45 σαι, μή καί αύτός ενδακρυς άναβοώμαι, 'ώς έπελα3όμην τοΟ φαγεϊν τόν 

15 άρχιερεΐ: v. supra adn. ad p. 294,12. 

17 Ps. 142,2 20 άγαδοχυσίαζ: cf. Steph. T h G L (e Theophyl. [Achr.]) 29 Aristot. 
pol. 1335 b22 sqq. 35 Ps. 77,24 sq. 36 Deut. 32,24 37 cf. Gen. 27,38 39 
Ex. 16,14 sqq.; cf. et Ps. 77,24 40 Ex. 16,18 43 Ps. 77,25 45 Ps. 101,5 

27 supplevi 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:33



310 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΣ Ρ 

άρτον μου'. Où φιμώσεις βούν άλοώντα καματηρόν καί τώ γήρα κατάκο-
ττον ούδ' ύφαιρήσεις της τροφής ούδ' ανακόψεις της νομής, άλλ' αφήσεις 
άνετον όδω προβαίνοντα νέμεσθαν εΐ δέ μή τοΰτο, την γοϋν τροφήν 
άλλως παραθήσεις άνάλογον, όπως έχοι κατά τους όπισθο νόμους, ó δή 

50 λέγεται, των βοών και αυτός, καν άνά πόδα βαίνοι, τό τρέφον γοϋν 
άπαραπόδιστον άπαλλάξεις ημάς φόβου πολύ έπισυρομένου τό καίριον 
έμοί γάρ μή καί θεομηνία τό εις ή μας τούτο ή σύννοια- χθές μεν γαρ 
ειχεν ή μας τό τής τοΰ 3εου σοφίας άνάκτορον ύπανάπτοντας θείον πΰρ 
καί ΐλαστήριον έπιτιθέντας θυμίαμα· σήμερον δέ αφηρημένοι του τοιού-

55 του σεμνού δέος, μή καί τά τών άνδρών εκείνων δικαιωθώμεν παθεϊν, οι' 
τα θεία πυρεΐα οΰκ άξίως παρά τω παλαίω νόμω μετεχειρίσαντο· τού-
του του φόβου λΰσον ή μας· εί δέ προσίστατ[αι] τό ημών άνάξιον, άλλα 
σύ, τό ήμέτερον Σεραφείμ, τον καθαρτήριον χειρισάμενος άνθρακα, 
σχοίης άν έξ άναξίου άξιον έξαγαγεΐν σύνταξον τώ άδελφω καί ή μας, 

60 ίνα μή ó μεν έξ άφανοϋς ή καί μή όντος εϊη καί γενόμενος καί φαινόμενος, 
ήμεΐς δέ τό άνάπαλιν καί πως τό τών Διοσκούρων έξ ημισείας πάσχοιμεν 
έτερήμερον γέγονε τό μή ôv, είναι δέ όμως δυνάμενον θείας τούτο παρα-
γωγής καί τής άνωτάτης προνοίας συντέλεσμα- τής αυτής δ' άν εϊη.. έάν 
καί τό δν καί είναι δεδυνημένον μή άπογένηται· καλόν τόν μή έχοντα 

65 έχει ν, όπερ ή άπεβάλετο ή άπολώλεκεν ή ουκ εις δέον άνήλωκεν (ούκ 
έχω γάρ, τίνι μόνω τών τοιούτων ονομάτων έπαναπαύσομαι)· καλόν δέ 
πάντως καί τόν έχοντα ούκουν έξ άρπαγής ή άλλης φαυλότητος έχειν, 
ο θεός δέδωκεν, ούπερ άμεταμέλητα τά χαρίσματα· ένός μ [οι] ό μϋθος 
ενδεής ihr καιρός ούτε τω θεώ τεταμίευται, καθά τοις πάλαι πεφιλο-

70 σόφηται (άεί γάρ τή θελήσει συνεκτρέχον έχει τό δύνασθαι), ούτε τώ 
θεοειδεστάτω ήμών άρχιποίμενν είπε γάρ καί αύτός, εί θελήση, καί γέ-
γονε τά ύπέρ ήμών. Εύχομαι ούν καί θελήσαι αύτόν καί ειπείν, μάλλον 
μέν ούν, δτι 'άνακαινίσθητι καί τώ άδελφω εις ίσον έλθών έχε τό σόν'· 
εί δ' ουν, άλλ' δπερ άν βουληθείη έκ θεού οδηγούμενος. 

53 άνάκτορον: i. e. S. Sophiae ecclesia. 

46 Deut. 25,4 49 Hdt. 4 ,183; Ael. nat. anim. 16,33 et al. 50 v. supra ad 
p. 299,82 56 Lev. 10,1 sq. ; cf. et Num. 3,4 58 Is. 6,6 sq.; Anast. Sin. synax. 
841C 59 1er. 15,19 61 Od. 11,303 et al. 68 Rom. 11,29 69 fontem non 
inveni 71 Gen. 1,3 et al. 73 cf. Ps. 102,5 Mt. 25,25 

46 άλοώντα cod. 57 et 68 supplevi 
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INDEX NOMINUM 

Ααρών: Aaron, Mosis frater 103, 10. 
'Ααρωυίς: Aaronicus (-a) 124, 84. 
Άβαρις: Abaris, vir Hyperboreus 198, 

22. 199, 27. 
'Αβραάμ: Abraham 6, 19. 26. 17, 8. 

18, 42. 19, 64. 72, 4. 98, 6. 145, 
65. 240, 86. 241, 3. 295, 26. 29. 

Άβραμιαΐος: Abrameus 6, 22. 
'Αβυδό3ι: Abydi 272, 7. 
Άγαρ: Hagar, i. e. circumitio hominum 

Islamicorum 17,25. 41 ,75 . 197, 81. 
205, 17. 95. 234, 97. 235, 10. 237, 
91. 238, 15. 247, 26. 250, 23 . 263, 
77. 269, 66. 283, 47. 284, 85. 

Άγαρηνός: Islamicus 243, 89. 248, 35. 
'Αγαύη: Agave, filia Cadmi 49, 32. 
Άγιο3εοδωρίτης, 'Ιωάννη;: Hagiotheo-

dorites, Ioannes, magistratus, frater Mi-
chaelis Η. 143, 89. 

Άγιο3εοδωρίτης, Μιχαήλ: Hagiotheodo-
rites, Michael, rationum perscriptor 
141, 3. 

Άγκών: Ancona, urbs Italica 211, 15. 
275, 88. 280, 44. 59. 

Άγκωνίτις: regio Anconitana 277, 48. 
60. 281, 75. 

'Αγχιάλη seu 'Αγχίαλο;: Anchialus, urbs 
Thracica 78, 3. 79, 16. 

'Αδαμιαϊος: ad Adam pertinens, Adameus 
225, 53. 

'Αδριανός: (H)adriaticus 211, 9. 
Άδρίας: mare Hadriaticum 7, 47. 211, 

11. 236, 43. 272, 80. 
"Αδωνις: Adonis, iuvenis fabulosus 298, 

50. 
Ά3ηνδ: Minerva 177, 70. 262, 43. 
Ά3ήναι: Athenae, urbs 3, 5. 26. 4, 50. 

6 , 4 . 2 1 . 1 1 , 8 3 . 9 4 . 5 7 , 8 6 . 8 7 . 
Ά3ηναΤοι: Athenienses 12, 29. 280, 65. 
Ά3ήνη3εν: ex Athenis 58, 9. 
Ά3ήνησι: Athenis 180, 72. 
Αιγύπτιος: Aegyptius 17, 6. 23, 13. 21. 
Αίγυπτος: Aegyptus 18, 42. 49. 55. 58. 

73, 24. 26. 86, 91. 92. 236, 42. 290, 
53. 

"Αιδης: Hades seu loca inferna 23, 22. 
73,38. 123,20. 139,6. 165,72. 214, 

94. 244, 6. 245, 51. 267, 11. 302, 
64. 

Αϊ3ίοψ: Aethiops 263, 80. 
Αίνος: Aenus, urbs Thracica 30, 65. 
Αισχύλος: Aeschylus, poeta graecus 306, 

16. 
Αΐτνη: Aetna mons 212, 35. 
Άκαδημιακός: Academicus 11, 92. 
Άκταίων: Actaeon, venator mythicus 

49, 33. 
'Αλαμανοί: Germani 272, 79. 
'Αλεξάνδρεια: Alexandria, urbs Aegyp-

tiaca 173, 17. 
'Αλέξανδρος: Alexander Magnus 107, 52. 

188, 14. 216, 75. 227, 39. 261, 6. 8. 
267,12. 269 ,71 .94 . 274,62. 288,19. 

'Αλέξιος A' Κομνηνός: Alexius I Comne-
nus, imperator Byzantinus, eius victoriae 
205, 10. 215, 41. 42. 47. 236, 61 238, 
11. 241, 23. 

'Αλέξιος Β' Κομνηνός: Alexius II Comne-
nus, imperator, eius sponsa 250, 3 sqq. 
— : eius virtutes bellicae 190, 3 sqq. 

'Αλκιβιάδης: Alcibiades, rei publicae 
Atheniensis rector 227, 37. 

Άλκίφρων: Alciphron, orator 160, app. 
crit. ad lin. 92. 

'Αμαζόνες: Amazones 279, 16. 
"Αννων: Hanno, bestiarum amicus (RE 

n. 27) 141, 4. 9. 13. 17. 21. 
Άνταλκίδης: Antalcides, dux exercitus 

Lacedaemoniorum in pugna a. 387 ad 
Abydum facta 208, 91. 

'Αντώνιος: Marcus Antonius ,magnus', 
Antonii Cretici filius, dux Romanus 
192, 74. 

Άραβες: Arabi 219, 71. 250, 23. 
'Αραβία: Arabia 55, 21. 
'Αργαν3ώνη: Arganthone, venatrix my-

thica 279, 20. 
Άργεϊφόντης: Arges percussor, cognomen 

Mercurii 141, 27. 
Άρεϊκός: Mavortius, militaris 18, 44. 

252, 62. 
'Αρειμάνιος: bellicosus 134, 31. 
"Αρης: Mars 134, 30. 205, 4. 207, 87. 
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'Αριστείδης: Aristides, cognomine Ju-
stus', rei publicae Atheniensis rector 13, 
70. 

'Αριστοτέλης: Aristoteles, philosophus grae-
cus 74, in app. ad lin. 73. 307, 42; cf. 
et Σταγειρίτης, Σταγειρό3εν 

'Αρμένιος: adi. Armenius 121, 49. 
'Αρμένιος: subst. (pl. oí) Armenii 263, 78. 
"Αρπυιαι: Harpyiae 161, 20. 174, 64. 

175, 78. 196, 30. 32. 204, 85. 273, 
40. 297, 23. 

Άρπνιώδης: Harpy(i)acus, Harpyarum more 
176,10. 

'Αρτεμισία: Artemisia, femina fortissima 
279, 18. 

'Αρχέλαος: Archelaus Sisines, rex Cappa-
dociae 261, 5. 9. 262, 55. 

Ασία: Asia (minor) 197, 78. 209, 54. 
234, 83. 235, 17. 26. 236, 37. 42. 269, 
94. 272, 93. 284, 80. 

Άσιανός: Asiaticus 205, 6. 237, 86. 
269, 66. 

Άσιατις: Asiatica (femin.) 41, 75. 235, 
8. 

Άσκληπιάδης: Asclepiades, i. e. medicus 
122, 87. 

Άστεροπαΐος: Asteropaeus 50, 45. 
'Αταλάντη: Atalanta, femina mythica, fi-

lia Schoenei 279, 19. 
Άτρεύς: Atreus, filius Pelopis 47, 44. 

269, 69. 
'Αττική: Attica 4, 35. 6, 25. 12, 28. 
'Αττικός: Atticus 12, 18. 57, 88. 68, 

65. 280, 61. 67. 
Αύγέας: Augias, rex Elidís 245, 38. 
Αΰσων: Auson seu Italicus, circumitio 

Normannorum 271, 64. 
'Αφροδίτη: Aphrodite seu Venus 253, 24. 
'Αχελώος: Achelous, flumen e monte 

Pindó oriens 245, 36. 
Άχερούσιος: Acherusius seu prope flu-

vium infernalem situs 6, 14. 
Άχέρων: Acheron, fluvius infernus 245, 

50. 
'Αχίλλειος: Achilleus 267, 2. 
Άχιλλεύς: Achilles 47, 43. 

Βακχεία: Bacchatio seu furor 41, 77. 
Βάκχος: Bacchus 177, 48. 
BiSuvoi: Bithyni 102, 85. 
Βορεάδαι: filii Boreae 175, 79. 

Βορέας: Boreas 175, 81. 
Βόσπορος: Bosporus 235, app. ad lin. 

30. 273, 10. 

Γεδεών: Gedeon, vir fortis Israëliticus 
91, 53. 292, 13. 

Γενουϊτικός: Genuensis 254, 39. 
Γερμανικός: Germanicus seu Teutonicus 

251, 48. 
Γερμανοί: Germani seu Teutoni 263, 81. 
Γολιάθ: Goliath, homo ingenti proceritate 

praeditus 124, 69. 
Γραφή: Scriptura sacra 22, 87. 109,45. 

139, 11 et al. 

Δαίδαλος: Daedalus 231, app. crit. ad 
lin. 65. 

Δαλμάται: Dalmatae seu potius incolae 
Dalmatiae Slavi 210, 64. 263, 73. 

Δαλματικός: Dalmaticus 115, 27. 31. 
Δάμαλις: Damalis, i. e. locus ad Bospo-

rum prope Constantinopolim situs 235, 
29. 

Δαναΐδες: Danaïdae, filiae regis Danai 
220, 90. 

Δαυίδ: David, rex Iudaeorum 17, 28. 
19,94. 25 ,5 . 2 8 , 1 1 . 8 7 . 32 ,53 . 36, 
13. 37, 29. 66, 7. 67, 15. 26. 73, 
15. 85, 47. 87, 12. 92, 16. 93. 93, 
45. 95, 15. 96, 50. 127, 68. 128, 
97. 130,90. 133,78. 140,39. 211, 
6. 220, 11. 223, 1. 267, 34. 268, 
48. 282, 34. 293, 32. 296, 90. 301, 
27. 309, 17. 

Δαυϊτικός: Davidicus 102, 73. 147, 17. 
202, 20. 224, 17. 

Δαυϊτικώς: more Davidis, Davidice 20, 
12. 64, 7. 65, 72. 87, 39. 

Δημήτηρ: Demeter seu Ceres 205, 5. 
Δημήτρια, τά: sollemne in honorem Ce-

rerie 180, 72. 
Δημήτριος: Demetrius, sanctus 233, app. 

crit. ad lin. 51. 237, app. ad lin. 68. 
Δημοσ3ένης: Demosthenes, orator illu-

stris 145, 62. 
Διόκλειος: a Diocle (medico Carystio) 

commendatus 136, 84. 
Διομήδης: Diomedes, vir fortis inter 

Graecos Troiam oppugnantes 47, 44. 
Διόνυσος: Dionysus seu Bacchus 134, 

36. 176, 32. 177, 47. 
Διόνυσος: Dionysus Thebanus (sc. eius co-

lumna) 287, 9. 
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Διόσκουροι: Dioscuri, i. e. Iovis filii Ca-
stor et Pollux (Polydeuces) 9 , 4 1 . 310, 
61. 

Δορύλσιον seu Δορυλάειον: Dorylaeum, 
oppidum in Phrygia situm 41, 79. 

Δούκα;, Ιωάννης: Ducas , Ioannes, mag-
nus hetaeriarcha, ab imperatore Manuele 
I Comneno ad litem mitigandam Thessa-
lonicam missus 195, 3 sq. 231, app. 
crit. ad lin. 72. 

Έβραΐς, ή: lingua Hebraea 40, 38. 
"Ελεος: deus misericordiae 68, 67. 307, 

46. 
Ελλαδικός: graecus 62, 34. 
Ελλάς: Graecia 6, 16. 25. 7 , 40. 57, 

94. 61, 21. 77, 61. 2 0 7 , 7 2 . 
—, μεγάλη: Magna Graecia , i .e. Sicilia 

248, 33. 
Έλλην: Graecus 61, 18. 26. 66, 79. 76, 

39. 173, 8. 208, 91. 248, 32. 
Ελληνικός: Graecus 58, 21. 68, 54. 

219, 79. 307, 41. 
Έλλήνιος: Graecus 68, 58. 180, 59. 

235, 17. 
Έλλησπόντιος: Hellespontius 245, 34. 

272, 6. 
'Ελλήσποντος: Hellespontus 206, 50. 

272, 74. 
Εμμανουήλ: Emanuel, cognomen Iesu 

Christi 228, 62. 
Έπιμενίδης: Epimenides, vates graecus 

280, 63. 
Έρινύς: Erinys seu Furia 41, 77. 
Έρμαϊκός: Mercurialis (de indole inter-

pretis) 223, 80. 
Έρμης: Mercurius 11, 90. 141, 26. 

144, 26. 204, 60. 301, 44. 
'Ερμογένης: Hermogenes, scriptor 72, 

app. ad lin. 81. 
'EpuSpá (sc. 3άλασσα): mare rubrum 23, 

7 . 2 5 . 7 5 , 9 4 . 2 5 3 , 9 7 . 
Έρυ3ραΐος: Erythraeus (i. e. ad mare ru-

brum pertinens) 23, 12. 
ΈσσαΤοι: Esseni 175, 88. 
Εύα: Eva 225, 55. 
Εύριπος: Euripus (transi, de fortuna, ut 

fuit in proverbio) 275, 96. 300, 12. 
Ευρωπαίος: Europaeus 209, 53. 210, 

62. 248, 36. 2 5 2 , 7 5 . 
Ευρώπη: Europa 197, 86. 198, 97. 

207, 71. 209, 45. 48. 248, 34. 272, 
94. 

Εΰστά$ιος, ò του Καταφλώρον: Eusta-
thios Cataphloron, archiepiscopus Thes-
salonicae 55, 2. 261, 3. 

— : petitionem ad patriarcham mittit dia-
coni gradu altiore amisso 294, 2. 9. 15. 
296, 79. 309, 27. 

Ζεύς: Iuppiter 68, 62. 147, 21. 
Ζωοδόχος π η γ ή : Fons vitam praebens, 

nomen monasterii 126, app. ad lin. 50. 

Ήγησίστρατος: Hegesistratus, interpre-
tado vocis etymologica 219, 65. 

Ηλίας: Elias, propheta 293, 30. 
Ηλύσιος (adi.) Elysius 180, 70. 
Ηράκλειος: Herculeus 7, 55. 187, 8. 

284, 83. 287, 8. 
Ηράκλειτος: Heraclitus philosophus 

139, 10. 
Ηρακλής: Hercules 68, 62. 177, 69. 

239, 49. 245, 35. 
Ηρόδοτος: Herodotus 166, app. ad lin. 

90. 174, 47. 
Ησαΐας: Isaías, propheta 133, 7. 225, 

71. 
Ησίοδος: Hesiodus, poeta 54, 96. 134, 

37. 225, 49. 298, 56. 

Θαβώρ: Thabor mons 231, 77. 
Θεσσαλονίκη: Thessalonica 3 , 1 . 3 . 5 5 , 2 . 

152, 2. 195, 4. 234, app. crit. ad lin. 
65. 237, app. crit. ad lin. 67. 261, 2. 
289, 2. 294, 2. 

Θέτις: Thetis 84, 10. 
Θετταλικός: Thessalicus 5 6 , 5 1 . 267, 1. 
Θετταλίς: Thessalica 4, 27. 
Θετταλός: Thessalus 3, 18. 61, 11. 

230, 50. 233, 42. 245, 45 . 247, 25. 
285, 29. 

Θήβη3εν: Thebanus 53, 58. 
Θησεύς: Theseus 83, 88. 89, 5. 9. 
Θράκιος: Thracius 30, 65. 
Θράξ: Thrax 207, 71. 
Θύμβρις: Tiberis seu Thymbris , flumen 

292, 20. 

Ίαήλ: Iaël, femina fortis, memoratur una 
cum Iudith 278, 5. 

'Ιακώβ: Iacob, filius Isaac 299, 61. 
'Ιεριχώ (-ους): Iericho 97, 81. 86. 266, 

63. 
'Ιερουσαλήμ: Hierosolyma 30, 78. 213, 

83. 
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Ίησοϋς: Iesus sc. Christus 202, 13. 204, 
78. 

— : Iesus seu Iosua, dux Iudaeorum 95, 
6. 266, 64. 

— : Iesus, cognomen patriarchae defuncti 
Michael 95, 4. 

Ί3άκη: Ithaca 302, 57. 
Ί3ακήσιος: Ithacesius 12, 38. 177, 68. 
Ίκαρος: Icarus, Daedali filius 231, app. 

crit. ad lin. 65. 302, 62. 
Ίλλυρικόν, το: Illyricum 7, 41. 
'Ινδικός: Indicus 65, 44. 
'Ινδός: Indus (i. e. incola Indiae) 263, 79. 
Ιόνιος, ò: mare Ionium 7, 43. 
'Ιορδάνης: Iordanes fluvius 202, 6. 12. 

18. 28. 218, 40. 49. 51. 228, 51. 54. 
61. 66. 288, 35. 37. 

'Ιούδας: ludas Ischariot 33, 74. 
Ίουδί$: Iudith, femina fortis Israelitica 

278, 5. 
'Ισαάκ: Isaac, filius Abrahami 159, 51. 
'Ισμαήλ: Ismael, i. e. circumitio hominum 

Islamicorum 15, 39. 17, 25. 2 0 7 , 7 4 . 
214, 13. 215, 24. 216, 56. 269, 86. 
271, 64. 274, 44. 281, 5. 283, 52. 

Ίσμαηλίτης: Ismaelita seu homo Islami-
cus 205, 24. 

Ίσμαηλιτικός: Ismaëliticus seu homo Isla-
micus 206, 55. 

Ίσμαηλΐτις, ή: Ismaëlitica 205, 20. 
'Ισραήλ: Israël 17, 7. 23, 23. 73, 25. 

112, 42. 45. 120, 43. 124, 74. 158, 
33. 222, 63. 

'Ισραηλίτης (- ΐται ) : Israëlitae 5, 83. 23, 
12. 73, 24. 

'Ισραηλιτικός: Israëliticus 75, 94. 
Ίσσικός: Issicus 214, 97. 
"Ιστρος: Danubius seu potius Hister 

(Ister) 197, 88. 210, 78. 265, 57. 
'Ιταλική, ή: Italia 7, 51. 
'Ιταλικός: Italicus 263, 82. 268, 63. 
Ιταλός (-oí): Italus (-i) 12, 38. 205, 90. 

215, 27. 39. 248, 32. 
'Ιωάννης Β' Κομνηνός: Ioannes II Comne-

nus, imperator 205, 11. 237, 84. 
— : eius victoriae 205, 11 sqq. 237, 

84 sqq. 
Ίώβ: lob, Isacharis filius 163, 79. 
'Ιωσήφ: Ioseph, filius Iacobi 164, 36. 
— : a fratribus venditur, — eius ossa ab Is-

raël transferuntur 5, 83. 

Καίσαρ: Gaius Iulius Caesar 294, 64. 
Καλλιμάχειος: Callimachius 268, 42. 
Καλλιόπη: Calliope, musa 268, 43. 
— : transi, ars poetica 262, 40. 
Καρχηδόνιος: Carthaginiensis 141, 13. 
Καρχηδώυ: Carthago 141, 4. 
Καταφλώρον: Cataphloron, nomen gen-

tile Eustathii 261, 3. 
Κελεός: Celeus, rex et sacerdos Eleusius 

7, 44. 
Κερκυραίος: Corcyraeus 95, 94. 
Κεφαλλήνες: Cephallenenses 302, 57. 
Κίλικες: Cilices 188, 17. 198, 15. 
Κιμμέριος: Cimmerius 233, 38. 
Κίρκη: Circe 207, 80. 
Κνισόζωμος: homo quidam adipem edens 

160, 92 
Κομνηνόδεν: a Comnenis ortus 236, 52. 
Κομνηνός: Comnenus 184, 3. 202, 3. 

261, 4. 289, 4. 
Κράτης: Crates , philosophus Cynicus 

53, 58. 
Κρητικός: Creticus 276, 29. 
Κροίσος: Croesus, rex Lydiae 65, 43. 
Κρόνος: Saturnus 298, 34. 
ΚΟδνος: Cydnus, fluvius Cilicius 188, 16. 

216, 75. 288, 19. 292, 20. 
Κύ$ηρα, τα: Cythera insula 280, 68. 
ΚΟρος: Cyrus, nomen proprium 68 ,54 . 58 
ΚΟρος: Cyrus I, rex Persarum 68, 48. 50. 
— : Cyrus II, rex Persarum 6 8 , 5 6 (testi-

monium incertum). 117, 24. 
Κωκυτός: Cocytus, fluvius infernus 8, 

93. 245, 50. 
Κωμικός: Comicus , i. e. Theognetus poëta 

72, 82. 
Κωνσταντίνος (ö μέγας): Constantinus I, 

imperator 235, 29. 
Κωνσταντινούπολις (seu ή Κωνσταντίνου): 

Constantinopolis 216, 60. 251, 35. 
264, 94. 273, 31. 

— : forum 171, 53. 

Λάζαρος: Lazarus cognomine ,iustus' 78, 
4. 

Λάκωνες: Lacones seu Lacedaemonii 
281, 72. 

Λακωνική: Laconia 280, 69. 
Λακωνικός: Laconicus 72, 12. 145, 56. 

180, 65. 280, 40. 
Λαοδίκη: Laodicea, urbs Phrygia 238, 

95. 
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Λατινική, ή: Latinorum fines 198, 9. 
Λατινικός: Latinus (sc. religione) 61, 19. 
Λατίνος: Latinus (sc. religione) 61, 17. 
Λεπενδρηυόξ: Lependrenus, magistratus 

Thessalonicensis 195, 4. 
Λέρνη: Lerna, urbs Peloponnesia 284, 

80. 
Λήμνιος: Lemnius 301, 52. 
Λίβανος: Libanus mons 39, 20. 
Λιβύη: Libya seu potius Africa 172, 66. 

236, 43. 
Λίβυς: Africanus 198, 11. 
Λίβυσσα, ή (sc. γ ή ) Libyssa (Libya) seu 

Africa 198, 17. 
Λιγυστικός: Ligusticus 254, 38. 
Λοκροί: Locri, urbs in Calabria sita 298, 

47. 
Λουκάς Χρυσοβέργης: Lucas , patriarcha 

Constantinopolitanus (1157—1170) 
294, 6. 

Λυδός: Lydus 263, 61. 
Λύκιος: Lycius 148, 28. 
Λώτ: Lot, Abrahami nepos 34, 26. 

Μαιάνδριος: Maeandrius 248, 56. 
Μαίανδρος: Maeander 230, app. crit. ad 

lin. 34. 243, app. crit. ad lin. 67. 244, 
9. 245, 46. 

Μακεδών: Macedo 279, 34. 
Μαμμάκυ3ος seu Μαμμάκου5ος: M a m m a -

cythus, i .e . homo stultus 152, 18. 
Μανουήλ Α' Κομνηνός: Manuel I Comne-

nus imperator 182, 2. 202, 2. 205, 
14. 229, 3. 234 app. crit. ad lin. 65. 
261, 4. 278, 4. 75. 289, 3. 

— : eius victoriae 182, 24 sqq. 202, 
2 sqq. 229, 27 sqq. 266, 85 sqq. 

Μάξιμος: Maximus (sc. Confessor) 54, 4. 
Με3όδιος: Methodius, sanctus 36 in app. 

crit. 
Μελητίδης: Meletides, i .e. homo stultus 

152, 18. 
Μέτων: Meto, Pausaniae filius, astrono-

mus 101, 60. 
Μήδοι: Medi, verisimiliter circumitio po-

pulationis Islamicae s. XII ad Tigrim ha-
b i t an t s 250, 23. 

Μιχαήλ ò του 'Αγχιάλου: Michael III, pa-
triarcha Constantinopolitanus 78, 3. 
100, 3. 286, app. ad lin. 66. 294, 12. 

Μουνυχία: Monychia, oppidum 280, 61. 
Μοϋσαι: Musae, earum numerus 118, 

62. 227, 27 

— : μούσα (appellativum vi artis poëticae) 
1 0 3 , 6 . 1 1 7 , 2 3 . 1 7 8 , 9 . 180 ,59 . 278, 
79. 

Μύρα: Myra, urbs in Asia Minore (Lycia) 
sita 202, 3. 

Μωάβ: M o a b (seu Moabites a David 
superati) 282, 34. 

Μωσαϊκός: Mosaicus , more Mosis 229, 
10. 14. 

Μωσαϊκώς: more Mosis 124, 79. 
Μωσής: Moses 17, 6. 18, 42. 55. 57. 

23, 26. 85, 51. 94, 85. 95, 3. 6. 125, 
88. 198, 96. 229, 4. 12. 291, 79. 

Νεεμάν: Stephanus Nemania , Serborum 
princeps 217, 15. 86. 

Νείλος: Nilus amnis 144, 33. 202, 16. 
290, 54. 57. 292, 95. 

Νικόλαος: Sanctus Nicolaus 3, 4. 219, 
67. 

Νίκων: Nicon, interpretatio nominis 219, 
65. 

Νινευιτικός: Assyrius 156, 51. 

Ξάν3ος: Xanthus , fluvius mythicus 84, 
10. 

Ξενοφών: Xenophon scriptor 7 1 , 6 8 . 80, 
87. 117 ,23 . 

Ξέρξης: Xerxes , rex Persarum 272, 93. 

'Οδυσσεύς: Ulixes 7, 56. 302, 57. 
Όλυμπος: Olympus mons 164, 31. 
Όμηρίδης: Homerida , i. e. imitator Ho-

meri 269, 74. 
'Ομηρικός: Homericus 147 ,21 . 176 ,13 . 

227, 11. 238, 8. 242, 59. 262, 40. 
285, 30. 

Παίονες: (H)ungari 114, 11. 26. 210, 
72. 89. 211, 94. 214, 17. 263, 73. 

Πακτωλός: Pactolus, fluvius Lydiae auri-
fer 204, 58. 248, 57. 292, 93. 

Παλαιστίνη: Palaestina seu terra sancta 
198, 19. 

Παλαιστίνοι: Palaestini (i. e. circumitio 
terrae sanctae) 198, 17. 

Παντελεήμων: Panteleemon (vis nominis 
proprii explicatur) 72, 79. 

Παντολέων (Πανταλέων): Pantaleo (vis 
nominis proprii explicatur) 71, 78. 72, 
80. 81. 83. 

Παρ3ική (sc. γή ) Parthia 114, 17. 
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n á p S o i : Parthi 114, 18. 
Πατελλοχάρων: h o m o quidam patellis 

gaudens 160, 92 
Πάτροκλο?: Patroclus, Menoeti i filius 

4 7 , 44 . 
Παύλος: Paulus apostolus 7 , 41 . 19, 71 . 

35 , 51 . 123, 36 . 
Παφία: Paphia, i. e. cognomen Aphroditis 

seu Veneris 5 8 , 20 . 
Πέλοψ: Pelops, Tantali filius (nomen pro-

prium in circumitione vocis ,Peloponne-
sus' memoratum) 13, 68 . 177, 55 . 

Πεν3εύς: Pentheus, filius Agaves 4 9 , 33 . 
Περίττατος: Aristotelis schola philoso-

phica graeca 11, 93 . 
Πέρση; ( -αι ) : Persa (-ae), i . e . Turcus (-i) 

2 3 4 , 78 . 2 4 8 , 36 . 2 5 0 , 23 . 2 5 8 , 7 2 . 
2 6 9 , 93 . 2 8 2 , 20 . 283 , 52 . 

— : Persa (-ae) (sc. X e r x e regnante) 68 , 
49 . 2 0 7 , 72 . 2 8 8 , 29 . 2 9 3 , 25 . 

Περσικός: Persicus (sc. Achaemenidarum 
temporis) 68 , 50 . 57 . 2 4 5 , 33 . 2 7 2 , 
7. 273 , 73 . 

— : Persicus, i. e. Turcicus 2 3 4 , 9 7 . 2 3 5 , 
10. 269 , 91 . 

Περσίς (νέα): Persis, i . e . terra Persica 
(nova) 2 4 8 , 36 . 

Πετρικόν: Petricum oppidum 2 6 5 , app. 
ad lin. 58 . 

Πηλεύς: Peleus, pater Achillis 2 8 5 , 29 . 
Πικεντίνοι: Picentini, i. e. Anconitani 

2 7 5 , 87. 
Πλάτων : Plato philosophus 7 , 45 . 53 , 

69 . 145, 52 . 
Προττοντίς: Propontis 2 1 2 , 52 . 2 3 7 , 87 . 

2 7 3 , 11. 

'Ρόδιος: Rhodius 7 , 53 . 
'Ροδογούνη: Rhodoguna, mulier fortis 

2 7 9 , 19. 
"Ρόδος: Rhodus insula 2 9 8 , 30 . 
'Ρωμαϊκός: Romanus seu Latinus 6 1 , 3 0 . 

114, 17. 2 3 4 , 77 . 
— : Romanus , i . e . Byzantinus 197, 81. 

2 0 7 , 76 . 2 0 8 , 5 . 19. 2 1 0 , 88. 2 3 4 , 77 . 
2 3 5 , 11. 2 3 8 , 12. 14. 2 4 1 , 17. 2 6 4 , 
26 . 2 6 7 , 10. 2 6 8 , 53 . 2 7 2 , 71 . 2 9 0 , 
34 . 

'Ρωμαίος ( -οι ) : R o m a n u s (-i) 5 8 , 24 . 
114, 19. 192, 74 . 3 0 7 , 50 . 

— : Romanus , i . e . Byzantinus 168, 58 . 
198, 6. 2 1 0 , 76 . 215 , 40 . 2 3 4 , 76 . 

2 3 6 , 50 . 2 4 3 , 72 . 2 5 7 , 50 . 2 6 1 , 17. 
2 6 7 , 10. 2 6 8 , 50 . 271 , 46 . 2 8 4 , 81. 

' Ρ ώ μ η : R o m a urbs 61 , 16. 23 . 

Σαμουήλ: Samuel propheta 7 5 , 5 . 80 , 
69 . 

Σαούλ: Saulus, rex Israëlitarum 7 3 , 16. 
Σατανάς: Satan 95 , 95 . 121, 64 . 
ΣαΟλος: Saulus, nomen prius Pauli apo-

stoli 123, 36 . 
Σειρήν (-ήνες): Siren(es) 131, 18. 133, 

79 . 81. 
Σεραφείμ: Seraphim (transi, de patriarcha 

Constant inopol i tano) 3 1 0 , 58 . 
Σ3ένελος: Sthenelus, vir fortis inter Grae-

cos Troiam oppugnantes) 47 , 45 . 
Σικελική (sc. y f j ) Sicilia 7, 48 . 
Σικελός: Siculus 177, 68 . 
Σινά: Sina mons 2 3 1 , 77 . 
Σίσυφος: Sisyphus 3 0 2 , 64 . 
Σιών: Sion 2 3 2 , 6. 268 , 49 . 
Σκιλοϋρος: Scilurus rex 2 8 3 , app. crit. ad 

lin. 53 . 
Σκύ3ης: Scytha, i. e. Cumanus 2 3 4 , 97 . 

2 6 3 , 73 . 
Σκυ3ικός: Scythicus, i . e . Cumanus 2 0 4 , 

88. 
Σολομών: Solomon seu Salomon rex 87, 

18. 20 . 103, 18. 26 . 125, 3 . 129, 55 . 
2 2 5 , 45 . 2 5 0 , 16. 2 6 2 , 56 . 2 7 9 , 8. 21 . 
25 . 

Σολομώντειος: Salomonius 2 6 4 , 6. 279 , 
14. 

Σόλων: Solon, rei publicae Atheniensis 
rector 13, 70 . 2 6 3 , 61 . 2 6 6 , 83. 

Σοφόκλειος: Sophocleus 3 0 1 , 50 . 
Σπαρτ ιάτης : Spartiates seu Spartanus 

190, 88. 
Στάγειρα: Stagira, urbs 5 2 , 27 . 
Σταγειρίτης : Stagirites, circumitio Aristo-

telis philosophi 51 , 8. 89. 
Σταγειρό$εν: Stagiris natus 5 1 , 16. 182, 

18. 3 0 9 , 29 . 
Στεντόρειος: Stentoreus 2 2 7 , 36 . 
Στέντωρ: Stentor, vir inter Graecos 

Troiam oppugnantes magna voce praedi-
tus 2 2 7 , 34 . 

Στοά: Stoa, schola philosophica graeca 
11, 92 . 

Στόμα, ιερόν: os (sc. Bospori) sanctum 
2 4 5 , 34 . 2 7 3 , 11. 

Σωζοττολίτης: Sozopolita, i. e. incola op-
pidi Sozopolis 2 3 8 , 95. 
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Τάλως: Talos, custos fabulosus insulae 
Cretae 276, 29. 

Ταντάλειος: Tantaleus 280, 52. 
Τάνταλος: Tantalus 47, 32. 301, 46. 
Ταρσός: Tarsus, urbs 188, 17. 288, 19. 
Τάρταρος: Tartarus, sedes inferorum 

177, 61. 
Τιμό3εος: Timotheus, poeta lyricus 279, 

34. 
Τίμωυ: Timon Atheniensis, philosophus 

scepticus 54, 92. 
Τραττεζούς: Trapezus, urbs in litore Ponti 

sita 177, 60. 
Τριτττόλεμος: Triptolemus, filius Celei 

mythicus 7, 45. 
Τρωγλοδύτη?: Troglodyta, incola Aethio-

piae in cavernis vivens 290, 46. 300, 
91. 

Τυρρηνικός: Tyrrhenicus 137, 29. 
Τυφών: Typhon, circumitio regis Nor-

mannorum 211, 17. 
Τυφώνιος: Typhoneus 212,35. 284, 83. 

Υμηττός: Hymettus, mons Atticus 3, 26. 
Ύπνος: deus somni 147, 21. 

Φαιακία: Phaeacia seu terra Phaeacum 
95, 89. 

Φάριος: Pharius (de maris Mediterranei 
parte prope Alexandriam sita) 173, 18. 

Φαρισαϊος: Pharisaeus 73, 21. 
Φειδίας: Phidias, sculptor Atheniensis 

182, 20. 

Φιλοκτήτης: Philoctetes, Poeanthis filius, 
dux Graecorum fabulosus 301, 50. 

Φινεύς: Phineus, homo narrationibus fa-
bulosis notus, eius sors infelix 196, 30. 

Φοίνικες: Phoenices, i. e. circumitio orae 
Syriacae 198, 16. 

Φραγγία: Francia seu Francogallia 250, 
3. 

Φραγγικός: Francicus seu Francogallicus 
251, 49. 

Φρύγιος: Phrygius 41, 78. 238, 95 
Φύη: Phya, femina ab Herodoto memo-

rata 177, 71. 

Χαλάν(ν)η: Chalan(n)e seu Calne, urbs in 
Babylonia sita 171, 45. 

Χαλκηδόνιος: Chalcedonius seu Calche-
donius 235, 30. 

Χαλκιδεύς (-εϊς): Chalcidensis (-es) 235, 
31. 

Χάριτες: Gratiae 133,89. 138,71. 203, 
37. 254, 37. 270, 15. 

Χίμαιρα: Chimaera, monstrum fabulo-
sum 148, 71. 

Χοάσπης: Choaspes, flumen Mediae 
293, 25. 

Χριστιανικός: Christianus 15, 36. 240, 
60. 

Χριστιανός: Christianus 21, 55. 206, 
39. 207, 76. 

Χριστός: (sc. Iesus) Christus 20, 10. 30, 
78. 36, 97. 95, 92. 110, 54. 158, 
32. 194, 19. 

Χωνειάτης, Νικήτας: Choniates, Nicetas, 
scriptor byzantinus 225, app. ad lin. 50. 
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INDEX VERBORUM 
AD RES BYZANTINAS SPECTANTIUM 

A 

cxyios: sanctus 3, 4. 86, 7. 91, 66. 
1 0 0 , 2 . 1 0 3 , 8 . 1 0 8 , 7 8 . 109 ,47 . 138, 
75. 286, 66. 289, 26. 294, 2. 12. 

αϊρεσι;: haeresia 133, 2. 
άλουργί;: vestís purpurea 288, 25. 
αναφορά: petitio 268, 57. 
αποστολικό;: apostolicus 5 , 7 5 . 34, 36. 

8 2 , 6 7 . 9 3 , 3 3 . 112 ,44 . 135 ,45 . 160, 
93. 224, 36. 

απόστολος: apostolus 36, 85. 112, 43. 
152, 16. 222, 60. 

αρχείου: archivum 82, 63. 88, 63. 
άρχιεράρχηξ: archiepiscopus 79, 56. 
αρχιερατικοί: episcopalis 5, 92. 12, 47. 

87, 26. 88, 73. 100, 10. 103, 17. 109, 
38. 

άρχιερεύξ: archipresbyter 3, 14. 5, 65. 
7 5 . 8 7 . 7 , 3 8 . 9 , 2 9 . 1 0 , 5 7 . 6 7 . 11, 
12. 80. 12, 20. 35. 45. 13, 80. 15, 42. 
61, 11. 79, 56. 57. 59. 80, 78. 81. 82, 
67. 94, 82. 95, 2. 96, 31. 97, 81. 
100, 14. 16. 101, 52. 102, 79. 89. 93. 
103, 5. 9. 23. 33. 104, 54. 106, 20. 29. 
30. 108, 1. 6. 109, 29. 46. 118, 49. 
126, 22. 127, 67. 70. 128, 8. 129, 33. 
132, 68. 133, 94. 134, 44. 137, 16. 
39. 222, 72. 223, 84. 297, 8. 301, 
36. 305, 86. 

άρχιερωσύνη: archiepiscopatus 4, 30. 
7, 67. 93, 38. 

άρχιποίμην: summus pastor, i. e. patriar-
cha 78, 31. 79, 46. 88, 75. 91, 67. 
95, 9. 96, 52. 97, 58. 64. 100, 18. 
1 0 7 , 6 6 . 1 1 1 , 9 . 1 3 2 , 6 1 . 1 3 7 , 2 8 . 

άρχων: princeps 114, 19. 214, 18. 21. 
252, 57. 

αύλή: aula (imperialis) 143, 68. 
αυτοκρατορία: imperium 255, 88. 286, 

60. 
αυτοκρατορικός: imperialis 4 3 , 7 0 . 116, 

69. 181, 87. 187, 74. 252, 89. 255, 
94. 2 5 7 , 7 0 . 258, 91. 286, 56. 

αυτοκράτωρ: imperator 9, 17. 20. 21. 
10, 71. 14, 14. 15, 42. 17, 13. 38, 
84. 40, 63. 41, 84. 42, 15. 25. 27. 31. 
37. 43, 62. 44, 4. 9. 81. 90. 45, 37. 
56, 41. 91, 66. 92, 9. 98, 92. 107, 
65. 1 1 5 , 6 0 . 1 1 6 , 7 4 . 1 4 2 , 4 8 . 147, 
23. 34. 37. 38. 148, 52. 54. 167, 21. 
49. 168, 79. 1 7 5 , 7 4 . 180, 71. 182, 
1. 184, 70. 186, 59. 187, 9. 76. 195, 
8. 2 0 0 , 7 4 . 201, 5. 94. 202, 1. 214, 
13. 19. 88. 222, 76. 223, 87. 225, 66. 
229, 2. 231, 79. 232, 16. 233, 52. 
238, 21. 241, 11. 246, 81. 252, 67. 
2 5 5 , 7 6 . 2 5 8 , 8 1 . 9 5 . 2 6 1 , 3 . 2 6 4 , 1 8 . 
269, 82. 270, 10. 33. 276, 34; impera-
tor senior 45, 37; nuntius, qui sui iuris 
est 51, 56. 57. 

Β 

βαρβαρικό;: barbaricus 44, 5. 82. 94. 
68, 54. 167, 31. 168, 57. 184, 95. 
209, 48. 230, 32. 236, 34. 243, 88. 
245, 58. 246, 68. 247, 25. 

βάρβαρος: barbarus 3 8 , 6 2 . 4 1 , 8 9 . 42, 
29. 44, 91. 45, 37. 6 8 , 5 3 (adi.). 72, 
13. 102, 77. 112, 25. 168, 54. 61. 
182, 14. 183, 39. 184, 77. 216, 64. 
217, 18. 234, 80. 235, 14. 16. 18. 236, 
49. 2 3 7 , 7 4 . 88. 238, 6. 240, 80. 241, 
15. 244, 4. 10. 16. 24. 93. 246, 91. 
247, 8. 10. 248, 29. 258, 74. 89. 262, 
33. 266, 75. 267, 11. 19. 270, 29. 
271, 49. 56. 282, 17. 284, 2. 285, 22. 
286, 69. 287, 84. 

βασιλεία: imperium 1 5 , 3 4 . 2 1 , 3 5 . 56, 
43. 9 8 , 3 . 1 1 6 , 7 2 . 1 1 7 , 2 . 1 7 3 , 1 6 . 
192, 75. 201, 94. 202, 5. 203, 49. 
204, 76. 215, 49. 230, 48. 232, 22. 
23. 237, 84. 243, 64. 249, 68. 250, 
9. 10. 254, 34. 256, 34. 262, 60. 263, 
63. 67. 268, 65. 285, 19. 286, 43. 58. 
289, 7. 14. 26. 291, 77. 86. 293, 30. 

— ουρανών: regnum caelorum 179, 30. 
βασίλειον: imperium 258, 87; (pi.) do-

mus imperialis 143, 76. 82. 
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βασίλειος: imperialis 103, 20. 22. 115, 
48. 117, 32. 142, 67. 144, 10. 186, 
53. 197, 59. 259, 6. 265, 34. 

βασιλεύς: iraperator: 9, 13. 11, 81. 13, 
69. 14, 12. 15, 44. 17, 20. 38, 61. 
40, 60. 41, 70. 78. 93. 43, 47. 45, 16. 
44. 61, 17. 68, 49. 71, 57. 85, 46. 
52. 87, 38. 88, 47. 90, 24. 32. 44. 
91, 72. 75. 92, 13. 93, 53. 95, 4. 
102, 3. 78. 82. 87. 92. 93. 107, 65. 70. 
112,25. 114,3. 9. 23. 115,45. 116, 
83. 1 1 7 , 1 . 2 . 1 8 . 2 5 . 3 0 . 3 1 . 118,38. 
130,70. 143 ,69 .83 .88 . 147,33. 167, 
32. 33. 168, 73. 86. 169, 95. 170, 18. 
173,35. 174 ,55 .58 . 178 ,84 .90 . 179, 
23. 30. 181, 80. 85. 182, 12. 183, 49. 
184 ,79 .87 . 186,52. 188 ,18 .24 . 190, 
4. 76. 88. 191, 31. 192, 60. 61. 193, 
82. 92. 194, 17. 45. 195, 17. 19. 196, 

45. 51. 56. 58. 197, 62. 65. 198, 20. 
95. 199, 36. 200, 67. 201, 5. 202, 
17. 27. 203, 56. 204, 79. 205, 12. 
207, 59. 84. 86. 209, 54. 210, 68. 76. 
80. 213, 71. 73. 81. 84. 215, 40. 46. 
216,66. 217,94. 219,59. 61. 68. 222, 
58. 223, 9. 80. 225, 45. 63. 226, 2. 
74. 228, 68. 229, 16. 230, 56. 231, 
70. 82. 232, 4. 7. 10. 13. 237, 70. 238, 
3. 239,55. 241 ,20 .23 . 242,62. 243, 
87. 248, 30. 63. 250, 15. 251, 42. 
252, 74. 253, 95. 255, 78. 256, 16. 
25. 258, 77. 90. 259, 19. 260, 42. 43. 
261, 11. 25. 264, 3. 265, 38. 267, 15. 
35. 268, 44. 269, 75. 86. 270, 1. 6. 
271, 56. 57a. 64. 272, 76. 273, 15. 16. 
274, 46. 67. 275, 5. 276, 22. 36. 277, 
51. 57. 67. 70. 71. 278, 75. 279, 28. 
30. 280, 46. 281, 2. 5. 78. 282, 21. 
25. 284, 1. 9. 81. 94. 286 ,67 .70 . 287, 
3. 5. 83. 90. 93. 95. 288, 42. 289, 3. 
290,32. 2 9 2 , 9 . 1 1 . 9 3 . 293,24; impe-
rator (princeps inter regnantes orbis ter-
rarum) 38, 65; imperator senior ( — 
ττστήρ) 45, 28. 173, 29; imperator 
iunior ( - υιός) 45, 29. 33. 173, 30; 
imperator (de deo) 255, 93; impera-
tor imperatorum (de imperatore Byzan-
tino) 215, 22; rex 107, 74. 188. 18. 
206, 45. 207, 72. 214, 18. 20. 227, 
39. 250, 15. 279, 35. 

βασιλεύω: regno 5, 82. 289, 20. 
βασιλικός: imperialis 38, 74. 40, 42. 50. 

52 .53 . 4 1 , 8 5 . 9 1 . 43 ,71 . 44, 2 . 1 1 . 

83. 93. 45, 19. 21. 29. 67, 40. 98, 89. 
94. 102, 70. 75. 80. 103, 16. 107, 72. 
114, 14. 115, 30. 116, 69. 74. 78. 80. 
117, 3. 25. 34. 118, 1. 130, 71. 143, 
77. 84. 92. 147, 26. 28. 167, 31. 168, 
79. 170,3. 173 ,11 .13 . 174,57. 178, 
2. 88. 179, 42. 180, 51. 181, 82. 89. 
193, 5. 91. 95. 195, 13. 196, 39. 197, 
66. 198, 93. 200, 61. 202, 19. 25. 
203, 32. 34. 38. 43 (bis). 204, 66. 70. 
75 . 205, 94. 206, 50. 207, 66. 81. 
209, 59. 210, 62. 79. 211, 20. 212, 
49. 213, 64. 66. 75. 86. 214, 6. 10. 
215, 43. 216, 63. 217, 3. 16. 218, 43. 
48. 219, 81. 223, 4. 224, 26. 34. 225, 
60. 68. 228, 48. 50. 59. 229, 18. 27. 
232, 3. 20. 233, 32. 63. 237, 86. 239, 
50. 240, 61. 73. 241, 8. 29. 243, 77. 
79. 245, 33. 52. 246, 69. 247, 4. 17. 
20. 248,43. 250,3 . 251 ,39 .52 . 252, 
60. 61. 257, 61. 62. 258, 73. 259, 7. 
261, 24. 262, 60. 264, 31. 266, 79. 
85. 95. 267, 3. 20. 32. 269, 74. 270, 
5 . 1 7 . 2 1 . 2 6 . 271 ,48 .59 . 275,5 . 276, 
19. 32. 40. 277, 46. 49. 278, 3. 93. 
280, 43. 284, 87. 285, 18. 286, 72a. 
289, 17. 293, 23. 25.; regius 107, 66. 
255, 67. 261, 6. 7; (superlat.) I l l , 
87. 291, 73. 

βασιλικώς: more imperiali 15, 18. 195, 
22. 252, 67. 

βασιλίς των πόλεων: caput urbium 217, 
3. 

βασίλισσα: regina 6, 4. 279, 22. 
βήμα: clerus 85, 66. 127, 58. 
βιβλιο3ήκη: bibliotheca 118, 65. 

Γ 

γαληνότατος: serenissimus 217, 19. 
γαληνότης: serenitas 216, 62. 
γάμος: nuptiae 170, 3. 
γράμμα: charta 247, 19; scriptura (sc. 

sacra) 20, 11. 95, 88. 
γραμματεύς: scriptor 148, 57. 
γραφεΐον: stilus 204, 73. 
γραφή: litterae, i.e. charta 148, 61; 

sacra scriptura 14, 9. 22, 87. 24, 70. 
37, 41. 45, 28. 57, 80. 139, 11. 

Δ 

δέησις: petitio 96, 32. 289, 3. 5. 
δειττυοκλητόριον: invitatio ad cenam 

174, 65. 
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δε ιπνοκλήτωρ: vocator (sc. ad cenam) 
172, 74 . 

δεσποτε ία: imper ium (sc. malura) 15, 34 ; 
potes tas imperator i s 2 1 6 , 7 9 . 2 3 1 , 8 0 . 

δεσπότης (sc. οικουμένης): imperator mun-
di, i. e. imperator Byzant inus 15, 36 . 

δεσπότης: dominus , i. e. imperator Byzan-
t inorum 9, 28 . 42, 9. 67, 17. 21. 23. 
107, 55 . 114, 20 . 115, 42 . 119, 3. 
210 , 65. 67. 216 , 61 . 83. 217 , 19. 22 . 
93. 232 , 13. 241 , 9. 247 , 2. 282 , 
12. 21 . 296 , 72 . 91; d o m i n u s (al locutio 
patr iarchae) 295 , 37 . 

δεσποτικός: imper iosus (de vi verbi) 63, 

93. 67, 40 . 241 , 9. 
δεσποτικώς: imperiose 114, 12. 24. 
δήμος: plebs 59 , 56 ; p o p u l a d o (sc. ur-

bis) 234 , 68. 
δημοτικός: vulgaris 63, 85. 
διαδόσιμον: heredium 130, 94. 
διάκονος: d iaconus 289 , 2. 294 , 4. 16. 
διάριον: merces 294 , 7. 
δ ιδασκαλία: instructio 11, 79 . 112, 49 . 

52 . 124, 59 . 1 2 7 , 7 8 . 128, 15. 129, 
38 . 138, 63 . 154, 74 . 82. 155, 6. 

διδασκαλικός: magistra l i s 21 , 54 . 
διδασκάλιον: doctr ina 21 , 52; lectio 

138, 65 . 

διδάσκαλος: magis ter 21 , 49 . 108, 9. 
128, 13. 93. 

— τ ω ν ρητόρων: magis ter o r a t o r u m 
289 , 3. 

διήρης, ή : biremis 266 , 92. 
δίκη cf. έφέσιμος. 
δόγμα: d o g m a (sc. Chr i s t i anorum) 90, 

26 . 46 . 91, 54; decretum (sc. patr iar-
chae) 130, 91. 

δογματικός: d o g m a t i c u s 89, 89. 
δόναξ: a r u n d o 147, 50 . 148, 54; cala-

m u s 224 , 31 . 
δουλεία: servitus (i. e. de f in ido o f f i c iorum 

imperator i s Byzandni) 1 5 , 3 5 ; servitus 
(sc. S e r b o r u m a Byzantinis subiectorum) 
210 , 69. 217 , 17. 

δουλεύω: servio (i. e. Byzantini a Turcis in 
servitutem redacti) 236 , 51 . 

δούλος: servus (sc. de Christ ianis patr iar-
chae obnoxi i s ) 107, 55; servus (i. e. 
Byzantini imperatori obnoxi i ) 182, 4 ; 
servus (de Serbis a Byzantinis subiectis) 
210 , 70 ; servus (de Serborum principe) 
217 , 14. 15. 93. 

δούλωσις: redactio in servitutem 252 , 
61. 

δρόμων: celox 212 , 43 . 

E 

εθνάρχης: pr inceps (i. e. zupanus Serbo-
rum) 217 , 16. 

εκκλησία: ecclesia 1 3 , 5 3 . 8 0 , 8 0 . 8 8 , 6 9 . 
9 1 , 6 4 . 1 1 3 , 5 3 . 1 2 6 , 3 3 . 1 8 6 , 5 8 . 297 , 
13. 3 0 5 , 7 6 . 3 0 6 , 1 9 . 3 0 9 , 2 4 . 

εκκλησιαστικός: ecclesiasticus 86, 80. 
89, 2. 90, 34. 91, 63. 187, 82. 305 , 
75. 306 , 27. 

εκστρατεία: expedit io 261 , 15. 
εμβα3μος: Ordinarius 294 , 16. 
εμπορία: mercatura 18, 29 . 46 . 
εμπορικός: mercator ius 18, 33 . 
έξάρχω: auctorem esse 110, 57 . 
έξάρχων: princeps , i. e. rex Franciae 256 , 

9. 258 , 72 . 
έόρτια: so lemnia (subst.) 202 , 19. 
έπελευστικός: persequens 68 , 17. 79 , 

50 . 180, 52 . 
έπ ιβατήρ ιος : (sc. orat io) ad navem appul-

s a m habita 250 , 2. 
έπίλυσις: so lut io 96, 36 . 
έπ ισκοπέω: dignitate episcopi fungor 3, 

19. 
επιτάφιος (sc. λόγος) : orat io funebris 3 , 

8. 10. 
έπιτρεπτικός: hortatorius, hortativus 178, 

12. 
εποποι ία : epos , scriptio ver suum heroico-

rum 69 , 82. 131, 15. 
έργαστ<ήρ ιον> : of f ic ina , ergaster ium 59 , 

71 . 
έρμηνεύς: interpres 263 , 91 . 
έταιρειάρχης: hetaeriarcha 195, 3. 
εταιρία: societas 51, 17. 19. 
εύρυ3μία: concinnitas 145, 51 . 
εϋρυ3μος: concinnus 131, 18; numero-

sus 138, 69 . 
εΰφημητήριος: (sc. orat io) f aus ta seu bo-

nis o m n i b u s refería 92, 20. 
έφέσιμος (sc. δίκη): a p p e l l a n o 305 , 67 . 

Η 

ήλιος: sol 4 , 28. 93, 41. 42 . 46 . 102, 
94. 121, 63. 127, 62. 128, 92. 143, 
72 . 174, 53 ; pl. ήλ ιο ι : soles 290 , 
46 ; metaphor ice de imperatore 102, 92. 
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174 ,54 . 2 2 5 , 6 2 . 2 3 0 , 4 9 . 5 2 . 5 6 . 248, 
63. 262, 29. 281, 2. 2 8 6 , 5 5 ; meta-
phorice de archiepiscopo 4, 30. 5, 65. 
86, 81. 102, 92. 

ήλιώδης: soli similis 111, 1. 

Θ 

3αμβούριον: thamburium 59, 54. 
SÉcrrpov: theatrum 78, 24. 155, 15. 
3ειότατος: divinissimus 3, 14. 79, 57. 

91, 72. 102, 88. 103, 5. 104, 54. 70. 
108, 6. 219, 68. 290, 33. 

3εοειδής: deo similis 97, 71. 107, 66. 
170, 13. 310, 71. 

3εοκίνητος: a deo motus 222, 56. 
3εολαμττής: a deo illustratus 133, 10. 
3εόλητττος: numine aff latus 148, 59. 
3εολογέω: theologice disputo 133, 95. 
3εολόγημα: expl icado theologica 221, 

47. 
3εολογία: theologia 89, 20. 109, 23. 

125, 20. 126, 26. 139. 5. 219, 76. 85. 
220, 12. 222, 51. 

3εομήτωρ: mater dei (pro Maria) 5, 72. 
— βασιλεύουσα: mater dei regens 5, 81. 

6, 6. 11, 6. 14, 90. 126, 51. 
3εός: deus (de imperatore) 232, 13. 289, 

21; deus (appellatio patriarchae) 295, 
32. 305, 80. 309, 14. 

θεοσοφία: rerum divinarum scientia 10, 
68. 

3εοστεφής: a deo coronatus 292, 11. 
3εωρεΐον locus spectaculi 172, 70. 
3ρίαμβος: triumphus 216, 65. 84. 217, 

92. 252, 57. 
Spôvoç: thronus 13, 62; sedes episcopa-

lis 6 1 , 1 1 . 8 7 , 2 3 . 2 6 . 3 2 . 3 6 . 8 8 , 5 4 . 
57. 268, 45. 

3ώραξ: thorax, lorica 44, 15. 77. 86. 

I 

ίατρευτικός (-ή): medens 122,77. 191,32. 
ίδιωτισμός: sententia sermonis communis 

71, 69. 154, 72. 
ιεράρχη?: episcopus 80, 71. 87, 29; 

presbyter 126, 54. 
ιεραρχία: sacrum Imperium 80, 74. 86, 

88. 87, 30. 
ιεραρχικός: pontificalis 100, 15. 104, 

59. 138, 52. 
ίεράτευμα: sacerdotium 103, 22. 186 ,53 

(bis). 

ϊερατευτικός: sacerdotalis 186, 54. 
ιερατικός: clericus 93, 27. 103, 8. 
ιερός: sacer 95, 88. 
ϊερωσύνη: sacerdotium 103, 20. 
ΐππαγωγός : navis equos vehens 212, 43. 
ίσάγγελος: par angelis 309, 43. 
ϊσαττόστολος: apostolis aequalis 82, 67. 

179,30. 192, 59. 

Κ 

κάδδιον: pera pastoralis 124, 68. 
κάλαμος: calamus, arundo 148, 57. 59. 

65. 150, 56. 
καλλιγραφέω: eleganter scribo 148, 52. 
καλλιγραφία: elegans scriptura 149, 22. 
κατάφρακτος: armatus 211, 2. 
κατηχητήριος: (sc. λόγος) catechesis 

138, 57. 224, 35. 225, 50. 66. 
κατηχητικόζ (— λόγος): oratio sacerdotis 

seu sermo seu institutio religiosa 152, 
2. 

καυτήρ: ferrum ardens 122, 81. 
κέλευσμα: mandatum, iussum 82, 68. 

212, 50. 
κι3άρα: cithara 28, 13. 59, 55. 
κληρονομιά: hereditas 93, 32. 
κλήρος: sacerdotes seu clerus 105, 77. 
κληρούχημα: possessio sorte assignata 

105, 86. 
KÓSopvos: cothurnus 46, 9. 50, 63. 

153, 28. 
κόκκινος: cocco tinctus 111, 88. 
κορωνίς: littera curvata 247, 20. 
κόσμια, τά: insignia 131, 13. 
κτησείδιον: possessiuncula 83, 71. 
κυά3ιον: pocillum 104, 62. 
κυβευτής: aleator 48, 92. 
κύμβαλον: cymbalum 28, 14. 18. 19. 

59, 53. 
κυρ: dominus (pro imperatore) 289, 3. 
κώδιξ: codex 83, 77. 84, 6.; tabula 

seu registrum 296, 70. 
κωμωδία: comoedia 302, 61. 72. 304, 

24'. 

Λ 

λαϊκός: popularis , laicus 186, 42. 191, 
14. 

λαλιά: oratio 9, 32. 70, 40. 140, 33. 
195, 2. 204, 65. 227, 19. 26. 32. 42. 
228, 47. 229, 29. 
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λευΐτης: diaconus 88, 64. 
λογιστής: ratiocinator, supputator, calcu-

lator 11, 81. 
λογοθέτης: rationum perscriptor 9, 20. 
— του δρόμου: magister off iciorum 141, 

2; summus magister officinalis 142, 
51. 55. 143, 76. 149, 8. 150, 47. 

M 

μαγνήτις: magnetis 44, 14. 
μακάριος: beatus 4, 49. 95, 13. 
μακαριότης: beatitudo (intitulatio archi-

episcopi defuncti) 12, 34. 
μακαριστός: beatus (appellatio patriar-

chae mortui) 79, 55. 59. 80, 66. 90, 
44. 91, 66. 

μάργαρος: margarita 148, 64. 
μεγαλέμπορος: negotiator 133, 87. 
μεγαλόπολις: caput urbium, i. e. Con-

stantinopolis 3, 6. 6, 20. 25. 8, 88. 
5 6 , 5 1 . 5 7 , 7 5 . 5 9 , 6 9 . 2 1 2 , 5 3 . 250, 
3. 290, 32. 293, 22. 

μέγας: magnus 45, 28. 54, 4. 89, 2. 
90, 32. 94, 82. 95, 9. 96, 31. 112, 
25. 127, 57. 128, 7. 129, 33. 130, 
94. 173, 17. 188, 14. 195, 3. 215, 
41. 47. 230, 48. 233, 51. 235, 28. 
236, 62. 238, 11. 251, 35. 258, 85. 
261, 6. 267, 12. 273, 31. 274, 63. 
278, 75. 279, 28. 284, 95. 293, 24; 
superlat. μέγιστος (maximus): 90, 24. 
1 0 2 , 3 . (βασιλεύς); 1 1 5 , 4 5 . 1 3 2 , 6 1 . 
223, 80. 233, 51. 250, 15. 277, 51. 

μέλαν (τό) : atramentum 204, 68. 
μήλον: malum 58, 3. 
μήτηρ: (sc. εκκλησιών) mater ecclesia-

rum 99, 25. 
— των πόλεων: mater urbium 83, 72. 
μητρόπολις: urbs matrix (transi.) 4, 50; 

caput 233, 42; metropolis, i .e . sedes 
archiepiscopalis 237, 67. 

μητροπολίτης: metropolita 2 6 1 , 2 . 294, 
2. 

μιμέομαι: imitor 292, 12. 
μίμησις: imitatio 38, 91. 141, 6. 145, 

67. 147, 33. 188, 20. 26. 215, 51. 
247, 16. 

μιμητής: imitator 9 6 , 3 0 . 103 ,34 . 104, 
40. 124, 66 (sc. dei); 299, 71. 

μίτρα: mitra 124, 82. 125, 94. 
μόλυβδος: p lumbum 300, 4. 
μοναρχέω: regno 274, 63. 

μόναρχος: princeps singularis, solus impe-
rans 213, 80. 287, 5. 

μονώδημα: lamentado 297, 6. 
μονωδικός: more lamentationis composi-

tus 3, 7. 
μονωδικώς: more lamentationis 3, 10. 
μυροβλύτης: sanctus, cuius reliquiae odi-

ferum unguentum miraculose exsudant 
3, 4. 56, 55. 

Ν 

ναός: templum, i .e. ecclesia 3, 4. 105, 
86. 

ναυμαχικός: ad proelium navale pertinens 
212, 26. 

ναυτικός: nauticus 18, 29. 
νάφ3α: naphtha, substantia f lammea 108, 

12. 
νεομηνία: novus mensis, pr ima dies men-

sis, Calendae 56, 37. 
νέος: novus 222, 63. 248, 35. 
νόμισμα: moneta 152, 25 (translate), 
νόμος: lex 3, 10. 127, 55. 149, 11. 

307, 50. 

ξεναγώγιον: hospitium 306, 18. 

O 

οίκος: ecclesia 81, 22. 27. 152, 12. 
οικουμένη: orbis terrarum 15, 36. 42, 

9. 188, 19. 216, 60. 295, 31; univer-
sum 8 7 , 3 9 . 113 ,53 . 171 ,42 . 1 8 2 , 7 . 

οικουμενικός: ad orbem terrarum perti-
nens 61, 17; oecumenicus, universus 
78, 2. 100, 2. 

οίνος: vinum 134, 28. 33. 37. 39. 41 et 
al., v. indicem verborum memorabil ium. 

όξυγράφος: celeriter scribens 148, 57. 
όπτανεΐον: culina 173, 3. 
ορισμός (βασιλικός): mandatum (impe-

riale) 195, 5. 
όσπριον: legumen 30, 63. 65. 

Π 

παγκόσμιος: universalis 264, 5. 
παιδεία: instructio 76, 39. 155, 24. 
παίδευσις: educatio 80, 89. 188, 20. 
παμβασιλεύς: imperator mundi, summus 

imperator 38, 64. 179, 38. 204, 78. 
215, 22. 237, 69. 249, 70. 
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παμμέγ ιστος : o m n i n o m a x i m u s (praedi-
cat io imperatoris) 88, 47 . 90 , 43 . 

παυιερώτατος: sanct i s s imus 3, 5. 
παυσέβαστος: augus t i s s imus 1 9 4 , 3 . 200 , 

66. 
πάυσοφος: sapient i s s imus (praedicat io im-

peratoris) 90, 43. 
παυυπέρλαμπρος: sp lendidiss imus , augu-

st iss imus 88, 63 . 
πατρ ιαρχε ίου: d o m u s pa t r ia rchae 78, 5. 
πατρ ιάρχης : patr iarcha 9, 9. 78 , 2. 79 , 

51 . 8 0 , 7 1 . 8 6 , 7 . 8 9 , 2 . 9 0 , 4 4 . 91, 
55. 98, 7. 100, 2. 103, 8. 107, 66. 
108, 78. 121, 48. 124, 76. 130, 81. 
240 , 90. 241 , 3 (i. e. A b r a a m ) . 286 , 66. 
294 , 5. 12. 295 , 26 (i .e . A b r a a m ) . 31. 
296 , 91. 

πατριαρχικός: patr iarchicus 88, 62. 69 . 
95, 18. 98, 95. 126, 35. 

π ο ι μ ή ν ep i scopus 95, 90 . 
πόλις : urbs 3 , 3 . 3 ,22 . 22, 97. 3 0 , 6 4 . 

72 . 41, 3. 94. 42 , 12. 83, 72 . 93, 40 . 
1 2 6 , 4 8 . 2 1 5 , 2 5 . 2 4 7 , 2 1 . 2 5 1 , 3 7 . 289 , 
4. 6. 13. 290 , 31 . 33. 39. 42. 47 . 49 . 57 . 
2 9 1 , 6 3 . 7 2 . 2 9 2 , 1 . 1 3 ; i. e. Constant ino-
pol i s 254 , 42; i .e . H ie roso lyma 3 0 , 7 8 ; 
— (metaphorice de homine) 30 , 74. 

— λόγου: urbs orat ionis 142, 57. 
πολ ι τ ε ία : m o d u s vivendi (sc. Christ ianus) 

113, 56; res publ ica 130, 69. 
πολ ί της : civis 289 , 10. 
πολιτ ικός: civilis 52, 55 . 100, 12. 
πολυόμματος: m u k ö s ocu los habens , 

multis oculis praedi tus (praedicat io im-
peratoris) 179, 23 . 195, 24 . 

πορφύρα: purpura , sc. cubiculum palat i i 
9 8 , 2 . 1 0 3 , 1 9 . 1 1 1 , 8 8 . 1 1 5 , 4 8 . 173, 
12. 1 9 1 , 2 8 . 1 9 2 , 4 8 . 2 0 1 , 9 3 . 215, 
43 . 2 1 6 , 5 3 . 2 4 9 , 6 8 . 2 5 5 , 2 . 6 8 . 257 , 
40 . 259 , 23. 285 , 22. 

πορφυραυ3ής: 45, 29; cf. et πορφυρό-
βλαστος. 

πορφυρόβλαστος : in purpura genitus 
45, 33. 168, 73. 190, 6. 

πρεσβε ία : l e g a d o 264 , 92. 
πρέσβυς: nuntius , legatus 61, 16. 264 , 

9. 268, 56 . 
προεδρεύω: praes ideo (circumitio tituli 

πρόεδρος) 11, 81. 
προεδρία: praes id ium 85, 41. 88, 62. 

1 0 9 , 3 5 . 

προσκύνησις: veneratio (imperatoris) 214, 
92. 2 3 3 , 4 6 . 

προστακτικός: imperativus, imperialis 62, 
48. 49 (adverb.). 57 . 65 (adverb.). 6 3 , 7 8 . 
81. 91. 

Ρ 

ράβδος: bacil lus, bacu lum 86, 4. 
ρηγικός: regius 250 , 9. 
ρήξ: rex 213 , 82. 214, 16. 215 , 24 . 

251 , 54. 278 , 77 . 
ρ ή τ ω ρ : ora tor 1 1 , 8 0 . 7 8 , 5 . 9 8 , 1 1 . 

100, 11. 160, 4 . 203 , 43 . 204 , 67. 
224 , 30. 226 , 3. 259 , 15. 261 , 21 . 

ρόγα: sa lar ium 294 , 17. 

Σ 

σεβαστός: augus tus 195, 3. 197, 64. 73 . 
201, 21. 

σεισμός: motus terrae 291 , 87. 
σεπτός: venerabilis 228, 64. 
σ ιτηρεσιον: Stipendium 294 , 17. 
σουλτανικός: sultanicus 216 , 58 . 
σοφός ( -ώτατος) : sapiens 90, 32. 91, 

55 . 110, 68. 
σταυρός: crux 110, 54. 
στεγάυωμα: tegimen 221 , 26. 
στέμμα: corona 263 , 70 . 264 , 95 . 
σ τ ή λ η : co lumna 292, 90. 
στράτευμα: exercitus 17, 17. 42, 26 . 

28. 30. 
σ τ ρ α τ η γ ί α : m u n u s ducis 111, 12. 15. 
στρατηγ ικός : art is militaris expers 17, 

12. 
σ τ ρ α τ η γ ό ς : d u x 17, 11. 18, 43 . 19, 

69 . 2 2 , 8 1 . 1 1 1 , 9 . 1 4 . 1 1 4 , 6 . 126, 
38 . 

σ τ ρ α τ ι ώ τ η ς : miles 197, 84. 
στρατ ιωτ ικός : militaris 17, 12. I l l , 12. 

197, 84. 
στρατόπεδον : cas tra 15, 31 . 18, 43. 
σύγκλητος: conventus 79, 53 . 
συκη: f icus (arbor) 139, 18. 
σύκου: f icus (fructus) 58 , 3. 
συμβασιλεύω: corregno 289 , 21 . 292 , 

11. 
συνέδριον: conci l ium, conses sus , conven-

tus 89, 84. 
συυεισφορά: col lat io 264 , 5 . 29; tribu-

tum 264 , 26 . 
σύυοδος: conventus 123, 28 . (sc. stella-

rum) 255 , 85. 88. 
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σφραγίς: subscriptio 65, 65. 66. 118, 
71. 119, 80. 247, 20. 

σφράγισμα: sigillum 124, 83. 

Τ 

τάγμα: ordo 93, 28. 
τακτικός: munus militare 39, 22. 
ταξιάρχης: gubernator 126, 42. 
τάξις: ars militaris 210, 75; ordo 82, 

63; (ordo ecclesiasticus) 2 9 5 , 4 6 . 296, 
64. 

τέλειος: perfectus, honestus 123, 31. 
149, 19. 294, 16. 295, 47. 

τέμενος: ecclesia 292, 91. 
τεμένισμα: fanum 236, 38. 
τερατούργημα: miraculum 244, 4. 
τεχνικός: artificialis 70, 41. 
τολμάω: audeo (t. t. petitionis) 295, 37. 

42. 
τραγικός: tragicus 69, 4. 
τραγωδία: tragoedia 69, 5. 142, 59. 

302', 71. 304, 29. 306, 16. 
τραπεζονόμος: qui mensam instruit 175, 

84. 
τραπέζωμα: quod in mensa statuitur, su-

pra mensam ponitur 177, 51. 
τρισμέγιστος: ter maximus 102, 87. 
τρόπαιον: victoria 40, 65. 41, 66. 67. 
τύμπανον: tympanum 28, 1. 2. 13. 

Y 

ύπατεία: dignitas 85, 65. 108, 95. 
ύττερουράνιος: caelestis 128, 20. 
ϋττέρτιμος: supra modum honoratus 3, 

6. 4, 51. 8, 90. 10, 46. 48. 76, 53. 
85, 62. 144, 25. 32. 

Οπογραμματεύς: scriba inferior 82, 63. 

ύττογραφεύς: scriba inferior seu notarius 
inferior 82, 62. 88, 63. 148, 51. 

ύπομνηστικόν: petitio 294, 3. 
ύποφήτευμα: pronuntiatio 85, 66. 
ΰττοφορά: subiectio 305, 86. 
υποψήφιος: candidatus seu episcopus dé-

signants 202, 4. 

Φ 

φιδίτιον: cena publica 180, 65. 
φιλόττολις: urbis amans 293, 21. 
φιλοσοφέω: philosophor 8, 4. 6. 108, 

4. 135, 69. 153, 41. 184, 89. 197, 
74. 255, 76. 

φιλοσοφία: argumentado 255, 80; sa-
pientia 9, 41. 43. 88, 50. 108, 5. 
140, 28. 

φιλόσοφος: (subst.) philosophus 52, 
27; (adiect.) philosophicus 47, 63. 85, 
65. 8 8 , 6 5 . 1 0 8 , 9 5 . 1 1 0 , 6 6 . 8 1 . 

φοιτητής: discipulus 70, 41. 
φορολογία: vectigalium collectio 294, 

11. 
φροντιστήριον: monasterium 8 2 , 6 8 . 70. 
φυταλιά: hortus 99, 21. 

X 

χάρισμα: gratia (divina) 220, 4. 
χειμάδιον: hiberna 306, 4. 
χειρωνάκτης: operarius 148, 78. 
χορδή: chorda, intestinum 9 6 , 2 6 . 155, 

94. 
χορός: chorus 28, 14. 20. 
χρηστομά3εια: litterae (bonae) 80, 94. 
χριστός: unctus 292, 9. 
χρυσός: aurum 111, 85. 94. 125, 95. 

133, 10. 
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INDEX GRAECITATIS 

I) Phonetica 

1) VOCALES ET DIPHTHONGI 

α > αεί: φαεινός (Att.) 133, 12. 
α > ε: ψεκάς 298, 31. 
ει > Ε: Ë5 38 ,81 . 39, 19 (bis). 78 ,23 . 79 ,32 . 8 0 , 4 . 7 7 . 8 6 . 83 ,80. 98 ,6 . 100, 

19. 101, 51. 106, 23. 110, 68. 112, 24. 134, 40. 136, 8. 152, 17. 171, 63. 
175, 2. 91. 176, 12. 191, 32. 194, 36. 266, 74. 268, 64. 271, 51. 272, 4. cf. 
formas compositas έσα03ις 97, 83. 257, 40. έσαύριον 175, 3. εσοπτρον 12, 16. 
53, 79. εσω 8, 83. 33, 89. 40, 62. 78, 18. 20. 25. 83, 87. 91, 80. 92, 88. 
100, 9. 101, 56. 136, 84. 153, 38. 255, 83. 256, 12. 264, 30. 274, 74. 277, 
54. 291,80. 306,27; cf. etiam έσω3εν 112, 37, sed cf. eiaaOSis 4, 59. τέλεος: 107, 
44. 125, 17. 259, 8. saepius Eustathius utitur formis ab ε!- incipientibus. 

ει > ι: κηρύκιον 207, 66 (cf. Hesych. s.v. δράκων), μίγνυμι 38, 82. 
ιει > ei: ταμεΐον 96, 43. 
distendo epica: έεικοσόρου; 176, 18 (loc. cit.). άλοώντα 310, 46. 

2) C O N S O N A N T E S 

γν > ν: γίνομαι 3, 19. 20, 23. 33, 5. 34, 31. 43, 50. 73, 24. 38. 74, 54. 59. 
81, 34. 86, 90. 88, 76. 92, 17. 96, 47. 100, 22. 101, 55. 105, 89. 108, 83. 
91. 118, 36. 73. 121, 55. 122, 3. 6. 13. 129, 54. 130, 72. 132, 39 et al., cf. 
composita 258, 93 (ÒTTO-). 102, 71 (εγ-). 81, 18. 101, 63 (έπι-) 146, 85. 226, 4. 
271, 45. 287, 2 (περι-). 67, 19 (προς-). 84, 32 (προσεττι-). γινώσκω 139, 95. 
220, 11. cf. composita 78, 4 (άνα-). 133, 11 (δια-). 117, 31. 231, 69 (έπι-). 

μ > σμ: σμικρός 4 1 , 4 . 62 ,35 . 64 ,38 . 106,8. 119,11. 120,30. 131,32. 184, 
64. 228, 48. 257, 43. 295, 43. cf. σμικρολογέω 180, 57. 259, 31. σμικρολογία 
71, 68. 180, 67. σμικρύνω 240, 91. 304, 39. cf. etiam composita 9, 38. 293, 
22 (κατα-). sed. cf. μικρός 73, 22 et al. 

μπλ > ττλ: πίπλημι, cf. compositum 143, 81 (έπι-). 
σ > δ: εύοδμία (forma poetica) 137, 21. 201, 95 . 287, 76. όδμή 134, 35. 
σ > ξ: ξύν in compositis: άξύμβλητος 199, 45. άξυμφανής 131, 27. 139, 94. 

ξυμβαίνω 46, 8. 47, 36. ξυμβαλλόμενος 293, 29. ξύμπας 81, 20. 218, 31. 245, 
61. 271, 38. 279, 31. sed cf. συμπάς 35, 49. 36, 95. 218, 35. ξύμπνοια 16, 
54. sed cf. σύμπνοια 36, 21. ξυνάγω 284, 85. ξυνεμετρεΐτο 12, 22. ξυνέπεσεν 
301, 54. ξυντρεχω 46, 24. ξυνωρίδας 173, 7. saepius Eustathius utitur forma a 
σ- incipiente. 

ττ > σσ: άΐσσω pro αττω 43, 71. άλλάσσω, cf. compositum (συν-) 55, 22. sed cf. 
40, 50. έπαλλάττειν; άράσσω, cf. compositum 212, 32 (προσ-); βράσσω 253, 95. 
(sed cf. 19, 77 βραττομένην). γλώσσα 31, 2. 38, 72. 40, 41. 41, 80. 73, 44. 
74, 52. 75, 20. 77, 60. 135, 47. 162, 39. 171, 40. 178, 92. 203, 55. 204, 61. 
209, 58. 216, 82 (loc. cit.). 219, 79. 224, 20. 226, 81. 233, 55. 241, 2. 246, 
79. 258,89. 2 6 3 , 7 2 . 9 0 . 281,86. sed cf. γλώττα 28 ,90 . 31 ,95 . 45 ,41 . 76, 
53. 141, 27. δισσεύω 175, 73. 74. ελίσσω 214, 2. 3άλασσα 4, 35. 18, 59. 
19, 67. 74, 60. 110, 59. 205, 6. 8. 16. 17. 21. 24. 206, 49. 208, 94. 212, 53. 
213, 76. 78. 214, 91. 93. 236, 58. 237, 78. 242, 50. 54. 58. 243, 87. 90. 244, 
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94. 253, 14. 16. 19. 254, 57. 63. 256, 14. 275, 87. sed cf. 19, 73. 165, 62. et 
al. κηρύσσω 55, 10. λαφύσσω 207, 78. μέλισσα 8, 74. 132, 66. 158, 24. 
όρύσσω 165, 64. περίσσευμα 174, 61. 175, 95. 176, 29. cf. περισσό; 175, 1. 
sed cf. περιττότηξ 131, 38. περιττεύουσι 27, 71. περιττόν 24, 51. 25, 4. 61, 
18. πτερύσσομαι 277, 50. σπαράσσομαι 306,25. τάσσω 63,2. cf. et composita 
200, 78 (άντι-). 189, 63 (èv-). 22, 87. 62, 64. 63, 67 (loc. cit.). 185, 6 (έπι-). 63, 
93. 95 (προσ-). 231, 90 (0πο-), sed cf. άποτάττει 10, 53. έπιτάττειν 23, 33. 
φριμάσσομαι 205, 91. φρίσσω 196, 32. 207, 65. φυλάσσω 136, 86. 138, 54. 
200, 74. 234, 65, sed cf. φυλάττω 25, 1. 30, 88. 159, 42. Eustathius saepius 
utitur formis Atticis, velut έναρμόττω 40, 50. Θετταλών 61, 11. ταράττω 3, 24. 
19, 78. ύπαινίττεται 37, 41. 

3) HIATUS 

επί όσον pro εφ' δσον: 17, 16. 
ούτω pro ούτως quamquam vocalis sequitur: 45, 33. 90, 47. 138, 63. 
ούτω pro ούτως ante consonantem: 14, 8. 18, 47. 55. 57. 37, 31. 38, 85. 40, 40. 

61, 30. 62, 35. 38. 90, 37. 51. 91, 62. 63. 67. 75. 92, 17. 93, 2. 43. 53. 94, 86. 
96, 39. 98, 15. 100, 16. 26. 101, 53. 57. 102, 1. 88. 94 (bis). 103, 28. 105, 83. 
106,29.38. 107 , 43 . 47 . 50 . 57 . 74 . 108,92. 109,34. 110 ,69 .80 .81 . 111,4. 
92. 

Formae, quae hiatum prohibent: 
ήπερ pro η ante vocalem: 97, 70. 114, 25. 122, 94. 125, 87. 127, 82. 187, 90. 
207, 71. 216, 75. 247, 14. 255, 83. 259, 18. 280,53. 287, 29. 288, 19. 296, 84. 
cf. infra verborum formas, s. v. 3έλω. 
Forma ήπερ utitur Eust., quamquam consonane sequitur: 5, 82. 17, 27. 85, 55. 210, 
74. 218, 23. 269, 69. 
ούχί pro ούκ: 250, 6 (quamquam hiatum proferí). 305, 66. 
μονονουχί pro μονονού: 176, 40. 
ούχί pro où: 106, 23. 242, 62. 308, 1. 

4) CRASIS 

άτερος: 50, 75. 
3άτερος: 43, 72. 46, 28. 48, 7. 91, 67. 74. 171, 64. 197, 73. 254, 33. 
κάγώ: 82, 62. 83, 2. 93. 104, 66. 295, 29. κάμε 295, 28. κάμοί 78, 7. 89, 5. 

144, 34. 295, 34. 
κάκεΐ: 102, 85. 212, 32. 
κάκεΐ3εν: 10, 60. 89, 19. 121, 53. 165, 50. 
κάκεΐνος: 44, 92. 51, 92. 53, 71. 91, 66. 107, 52. 121, 74. 175, 4. 209, 55. 

227, 13. 272, 77. 274, 42. 305, 64. 67. 307, 58. 309, 21. κάκείυως 50, 49. 
κάν: 78, 29. καν 86, 73. 210, 88. 
κάνταύ3α: 5, 87. 8, 81. 9, 33. 10, 63. 14, 94. 42, 20. 78, 15. 80, 89. 93, 40. 

95,13. 96,39. 102,1 .71 . 112,27. 118,58. 124,70. 126,30. 127,83. 131, 
22. 143, 5. 149, 16. 18. 175, 7. 190, 2. 191, 39. 199, 47. 49. 208, 9. 209, 
52. 234, 87. 254, 36. 259, 24. 265, 44. 267, 7. 20. 277, 55. 278, 91. 281, 
74. 292, 10. 12. 308, 93. 309, 21. 25. 

κάντεϋ3εν: 21, 49. 106, 14. 144, 22. 164, 15. 224, 42. 225, 58. 247, 17. 298, 
34. 

προύβάλλοντο: 124,60. προύβέβλητο 42,34. 115,50. sed cf. 10,56. 11,7. 
210, 78. 219, 80. 

προύκά3ητο: 90, 25. 
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προύκειται: 52, 21. sed cf. 174, 61. 
προΰνοήσαντο: 280, 46. 281, 76. 
-ττρούφαινεν: 72, 83. 
ToyaSóv: 296, 79. 298, 46. 
τάλη3ές 50, 51. 101, 49. 
ταλλα: 40, 56. 50, 61. 122, 1. 147, 31. 308, 81. 
τούτον: 20, 12. 21, 54. 26, 41. 30, 79. 46, 8. 64, 14. 21. 69, 92. 73, 47. 89, 

3. 104, 62. 126, 41. 127, 89. 128, 28. 129, 39. 135, 51. 138, 50. 142, 53. 
144, 39. 150, 33. 190, 6. 196, 41. 201, 14. 202, 10. 206, 48. 216, 82. 219, 
60. 221, 27. 225, 49. 230, 58. 232, 6. 244, 3. 270, 10. 35. 308, 7. 

τοΰμόν: 307, 56. 
τοΰνομα: 156, 36. 38. 

Crasis deest: 
και ένταϋ3α: 194, 44. 226, 4. 264, 20. 
ττροέβαινον: 7, 64. 
ττροεβάλλετο: 10, 56. cf. 210, 78. 219, 80. sed cf. 124, 60. 
προεβλέττου: 94, 63. 
ττροεκαλεϊτο: 55, 16. cf. 196, 58. 202, 21. 258, 73. 
ττροέκειτο: 174, 61. sed cf. 52, 21. 
ττροέκυτττον: 222, 71. 
προέλαμττε: 14, 81. 
προέπεμττον: 4, 59. 235, 23. 
ΤΓροεσκέπτου: 94, 64. 
ττροεστήσατο: 258, 73. 
πρόοπτον: 104, 60. 267, 24. 

II) Morphologia 

1) SUBSTANTIVUM 

a) nominum formae: 
κϋρις pro κύριος: 71, 51. 68. 
γα ία pro γ ή : 18, 33 (loc. cit.). 

b) contractio neglecta: 
öeSAos pro α3λος: 39, 15. 
έτταοιδή pro επωδή: 66, 78. 

c) genus: 
ή τρίβολος: 199, 52. 243, 77. 

d) declinado: 
secunda declinatio (nomina in -ος desmentía): 
θεός, vocativus θεέ: 32, 60. 34, 14. 169, 95. 
nominativus pro vocativo: 
κιβωτός: 223, 90. 91. 94. κλήρος 201, 18. 
χρόνος 266, 78. 

tertia declinatio (nomina in consonantem desinentia): 
άνθος, acc. plur. ανθεα pro άν3η 272, 82. 
"Αρης, acc. sing. "Αρεα pro "Αρη (att.) 207, 87. 

181, 80. 199, 56. 260, 45. 308, 92. 

λαός 201, 17. σύλλογος 228, 64. 
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άστυ, gen. sing, άστεο; pro άστεως (att.) 206, 43. 
βασιλεύς, acc.plur. βασιλείς pro βασιλέας 188, 19. 
yóvu, gen. sing, γουνός pro γόνατος 257, 51. 
Ηρακλής, gen. Ήρακλέος pro Ηρακλέους 177, 69. 245, 35. 
ναΰς, acc. sing, νήα pro ναϋν 105, 82. 106, 9. 242, 56. 
— gen. plur. νηών pro νεών 272, 94. 
— acc. plur. νήας pro ναυς 212, 38. 46. 
όρνις, nom. plur. όρνις pro ορνι3ες 141, 10. 15. 
— acc.plur. όρνις pro δρνι3ας 141, 5. 19. 
πατήρ , gen. sing, πατέρος pro πατρός 53, 64. 
τριήρης, gen. plur. τριήρεων pro τριήρων (att.) 254, 56. 
φώς, gen. sing, φάους, sed eodem loco sequitur φωτός 125, 18. 

2) ADIECTIVUM 

a) duorum tantum generum: 
άοίδιμος: 56, 41. εγερτήριος 229, 28. εκούσιος 106, 32. 171, 41. Έλλήνιος 180, 

59. κύκλιος 300, 23. μάχιμος 252, 79. 262, 38. νεκρώσιμος 229, 29. οικήσιμος 
236, 50. όλβιος 249, 66. 253 ,4 . σπάνιος 236, 51. στερέμνιος 214, 94. ύψιστος 
125, 6. χειμέριος 208, 1. χρόνιος 213, 68. ώνιος 288, 33. μόνιμος 58, 5, sed 
cf. μόνιμος, -η, -ον 53, 75. 

b) comparano: 
comparativus: 
Positivus pro comparativo (ταχύ): 145, 65. 
μάλλον positivo additur: 214, 18. 
πολύ πλέον pro π ο λ λ ώ πλέον: 248, 40. 
Formae ab usu Attico aberrantes: 
εύ3ύς, εύ3έστερος pro εύ3ύτερος: 11, 83. 37, 44. 
ηδύς, ήδύτερος pro ήδίων: 216, 75. 

superlativus vel elativus: 
εΐσάγαν superlativo additur: 106, 19. 
μάλα positivo additur (superi.): 122, 93. 187, 7. 206, 51. 214, 90. 240, 63. 307, 

68. (elat.). 51, 9. 
όσος positivo additur (elat.): 6, 27. 230, 42. 299, 61. 
ότι μάλα positivo additur (superi.): 64, 38. 132, 39. 
πάνυ positivo additur (superi.): 238, 11. 19. 239, 45. 
όσον cum superlativo (= 'quam') : 83,94. 254,32. postpos. (πλείστους όσους) ( = ' p e r -

plurimos'): 120, 33. 
ότι cum superlativo ( = 'quam') : 100, 19. 135, 72. 257, 56. 
Formae ab usu Attico aberrantes: 
ολίγος, όλίγιστος: 62, 32. 64, 10. 182, 10. sed όλιγώτατος 183, 42. 
πρώτιστος pro πρώτος: 106, 28. 232, 14. 291, 63. 

c) compositio: 
secunda declinai io: 
στα3ηρός pro σταθερός (forma extenta pro forma brevi): 300, 16. 
χείμερος (forma poetica) pro χειμέριος: 172, 65. 

contractìo neglecta: 
άγάρροος pro άγάρρους: 272, 73. εϋροος pro εύρους 62, 35. 
μυρίπνοος pro μυρίπνους: 195, 9. 
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πορφύρεος pro πορφυρούς: 116, 75. 189, 72. 254, 34. 255, 71. 
σιδήρεος pro σίδηρου?: 43, 62. 45, 15. 207, 56 (loc. cit.). 211, 3 (loc. cit.). 6 (loc. 

cit.). 247, 12. 298, 37. 
χάλκεος pro χαλκοΰς: 15, 23. 207, 87 (loc. cit.). 276, 27. 29. 
χρύσεος pro χρυσούς: 6, 18. 131, 8. 133, 9. 142, 66. 226, 75. 248, 62. 252, 72 

(loc. cit.). 254, 60. 298, 32. 

ter tía declinatici: 
άπας pro πάς post consonantem: 4, 39. 51. 15, 19. 17, 16. 18, 56. 37, 32. 61, 14. 

31. 9 4 , 6 5 . 8 6 . 9 6 , 2 8 . 3 8 . 100, 4. 103,32. 106,23. 1 0 7 , 5 6 . 7 3 . 1 1 0 , 5 7 . 6 0 . 
81. 111 ,4 . 112, 36. 116,80. 125, 93. 130,81. 131,17. 1 3 2 , 4 2 . 6 1 . 135, 
47. 139, 15. 191, 13. 21. 196, 46. 197, 90. 199, 51. 204, 64. 81. 208, 3. 209, 
42 et al.; in hiatu: 3, 20. 142, 51. 170, 22. 178, 79. 182, 13 (bis). 199, 43. 
226, 88. 241, 18. 244, 2. 252, 92. 261, 23, sed cf. πάς in hiatu 73, 42. 44. 125, 
91. cf. et απανταχού s.v. adverbium. 

σύμπας pro πας: 82, 43. 87, 22. 94, 83. 96, 33. 196, 26. 
νεο3αλής (forma dorica) pro νεο3ηλής: 259, 6. 

d) Declinatio 
secunda declinatio: 
στρεπτός, gen. masc./neutr. sing. στρεπτοΤο 44, 87 (loc. cit.). cf. έπομαι part. perf. 

pass., s.v. verbum, coniugatio. 

tertia declinatio: 
πολυσπερής, acc. mase. plur. πολυσπερέας pro πολυσπερεΐς (loc. cit.) 283, 67. 

e) Circumscriptio 

accusativus adiectivorum neutrius generis (sing.) adverbialiter usurpatus: 
75, 23. 89, 20. 92, 89. 117, 35. 123, 33. 125, 13. 16. 134, 22. 188, 37. 189, 
72. 190. 9. 195, 9. 24. 202, 12. 15. 203, 37. 38. 47. 204, 88. 205, 90 (loc. cit.). 
225, 59. 230, 56. 234, 68. 240, 83. 242, 49. 244, 5. 246, 73. 79. 80. 248, 61. 
250, 9. 13. 252, 68. 69. 254, 34. 255, 71. 259, 9. 262, 33. 269, 72. 271, 46. 
285, 35. 286, 56. 

accusativus neutr. plur. adiectivi pro adverbio: 
116, 89 (άπαραπόδιστα pro άπαραποδίστως); 179, 19. 196, 33. 199, 27. 30. 203, 

47. 207 ,70 . 230, 59. 257, 54. 260, 38. 271, 56. 280, 49. 285, 23a. 286, 57. 

3) ADVERBIUM 

a) comparado: 

comparativus: 
βραδέως — βραδιού: 56, 34. 
εγγιον pro εγγύτερου: 20, 6. 
τάχιον pro Scrrrov: 280, 53. 298, 90. 

superlativus: 
μάλα: positivo adverbii additur (superi.) 51, 9. 135, 59. 195, 22. 220, 8. 245, 31. 

277, 57. 291, 81. 
πάνυ: positivo adverbii additur (elat.) 166, 15. 
όσα: superlativo adverbii additur 221, 20. 
forma ab usu Attico aberrane: 
τ α χ ύ τ α τ α pro τάχ ιστα: 175, 82. 
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b) compositio: 
άττανταχό3εν pro πανταχό3εν post consonantem: 268, 51. 
απανταχού pro πανταχού post consonantem: 113, 54. 209, 49. 224, 40. 257, 63. 

265, 52. 271, 63. 279, 30. cf. airas s. v. adiectivum. 

c) iota deiktikon: 
άμεταστρεπτί: 34, 25. 

4) NUMERALE 

δύο: indeci in. 86, 4. 94, 86. 228, 60. sed cf. δυοΐν 228, 66. 
SUEÎV pro SuoTv: 47, 47 et saepius. δυσί(ν) 53, 72. 

5) P R O N O M E N 

a) personale: 
αύτός pro σύ: 122, 1. 
ó αυτός: idem 152, 5 et mult. al. 
αυτό τούτο: 55, 18. 61, 18. 

b) reflexivum: 
έμαυτω 203, 49. εαυτόν pro έμαυτόν 104, 68. αύτόν εμέ pro έμαυτόν 8, 71, sed 

cf. έμαυτόν 295, 44. έαυτοΤς pro ήμΐν αύτοίς 84, 15. εαυτούς pro ήμδς αύτούς 65, 
68. 157, 82. 

εαυτόν pro σεαυτόν: 83, 90. 90, 31. 109, 40. 119, 2. 152, 10 (pro ύμΐν αύτοϊς). 
281, 84. 288, 30, sed, ut Attici, περί έαυτοϋ = de se ipso 152, 6 et al. 

αυτήν pro έαυτήν: 29, 33. 

c) reciprocum 
έτερος pro άλλος: 5, 80. 88. 7, 34. 38, 85. 41, 66. 47, 48. 79, 38. 84, 23. 29. 

85, 59. 88, 48. 56. 76. 90, 50. 106, 13. 107, 43. 109, 40. 114, 15. 115, 27. 
116, 87. 118, 47. 119, 77. 79. 132, 49 (adverbium). 134, 26. 38. 146, 2. 172, 
79. 82. 177, 75. 178, 78. 179, 35. 180, 63. 182, 20. 184, 72. 185, 34. 192, 
45. 47. 193, 85 (adverbium). 210, 86. 212, 35 et mult. al. cf. pronomen 
demonstrativum 

λοιπός pro άλλος: 7, 49. 10, 48. 18, 33. 46. 19, 72. 46, 27. 50, 76. 51, 17. 19. 
59 ,49 . 74 ,56 . 9 1 , 7 1 . 7 8 . 92 ,15 . 103,29 107,72. 117,8. 119,11. 120,36. 
122, 92. 125, 21. 128, 18. 130, 71. 92. 131, 17. 33. 135, 77. 138, 66. 143, 2. 
74. 146, 84. 148, 59. 177, 66 et mult. al. 

d) possessivum 
σφέτερος: proprius 234, 80. 

e) demonstrativum 
εκείνος: ille (interdum pro defuncto) 3, 23. 26. 4, 43. 56. 58. 5, 64. 71. 75. 80. 91. 

6, 2. 7. 18, 30. 94, 82. 203, 38. 46. 51. 204, 69. 74. 205, 13. 14. 91. 206, 29. 
3 5 . 4 2 . 4 7 . 2 0 7 , 7 5 . 8 2 . 2 0 8 , 3 . 4 . 2 0 9 , 4 2 . 4 3 . 4 4 . 4 8 . 5 6 . 2 1 1 , 4 . 6 . 9 1 . 9 3 . 212, 
31. 33. 36. et mult. al. 

(ó) έτερος: alter 153, 57. 248, 34. cf. et pronomen reciprocum. 
λοιπός pro έτερος seu άλλος: 7, 39. 25, 79. 56, 56. 166, 16. cf. pronomen reciprocum. 
δδε: hic 6, 22. 26. 47, 42. 96, 52. 98, 13. 114, 16. 219, 70. 309, 13. 
οδε τις: ,aliquis' 254, 66. 292, 14. 308, 10. 
τοιόσδε: talis 178, 92. 180, 66. 254, 66. 294, 3. 
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ό τοιούτος pro ούτος ô: 4 ,40 .52 . 5,66. 6 ,1 . 18,44.46. 49,38. 52,43.44. 88, 
48. 82. 92, 1. 93, 25. 31. 52. 94, 71. 76. 105, 87. 119, 3. 10. 120, 34. 127, 
56. 131,35. 141,25. 170,6. 172,78. 175,80. 182, 5 sq. 183,43. 184,78. 
186, 55. 192, 42. 47. 48. 196, 32. 198, 23 et al. 

τόσος: tantus 217, 17. 
τοσούτος: tantus 230, 32. 

declinatio: 
ούτος: tout coi (forma augmentata) pro toútco 88, 48. 
toutí pro τούτο: 86, 8. 290, 53. τούτοισιν (forma aucta) pro τούτοις 218, 37. 
toioütos: τοιούτον pro τοιούτο 32, 70. 73, 16. 79, 33. 84, 16. 106, 17. 182, 24. 

232, 13. 237, 76. 240, 76. 273, 24. 278, 75. 284, 85. 
τοσούτος: τοσούτον pro τοσούτο 54, 95. 83, 80. 91, 60. 97, 71. 106, 27 107, 

63. 129,32. 134, 40 140, 38. 152, 18. 183, 37. 184, 85. 194, 36. 231, 63 
233, 32. 254, 47. 255, 85. 280, 64. 281, 88. 

f) relativum 
oíos: qualis: 195, 16. 17. 200, 79. 221, 21. 227, 10. 232, 2. 237, 72. 241, 20. 

243, 77. 252, 74. 254, 65. 255, 4. 258, 74. 76. 269, 93. 280, 43. 285, 28. 
301, 49. 304, 29. 306, 10. 15 όποιος qualis: 6, 17. 101, 43. 45. 185, 7. 195, 
18. 197, 60. 199, 46. 211, 21. 213, 67. 219, 70. 223, 88. 227, 38. 230, 45. 
236,36. 237,87. 241,25. 242,46. 245,49. 265,58. 271,40. 272,93. 275, 
6. 276, 13. 278, 91. 279, 34. 284, 94. 288, 39. 

όπόσος: quantus (plur. quot): 196, 27. 234, 75. 243, 64. 264, 30. 
¿πότερος: 50, 47. 
όσο* quantus (plur. quot): 4, 36 (bis). 10, 72. 15, 23. 197, 75. 76. 82. 85. 199, 37. 

48. 201,11. 210,62. 211 ,9 .11 .15 . 212,47. 213,87. 216,73. 217,6. 220, 
6. 87. 224, 37. 225, 54. 227, 41. 228, 64. 232, 20. 28. 233, 34. 35. 234, 78. 
83. 88. 236, 43. 237, 83. 238, 95. 240, 65. 242, 60. 244, 8. 21. 245, 59. 247, 
94. 248, 49. 50. 58. 250, 23. 24. 251, 45. 51. 52. 252, 75. 254, 65. 262, 36. 
263, 74. 264, 22. 272, 80. 90. 275, 3. 286, 52. 306, 14 (bis). 26. 

όσοσττερ (hiatum prohibens) pro όσος: 128, 53. 265, 48. 
είξ όσον = quoad: 276, 34. 38. 
και όσα τοιάδε: et cetera: 185, 9. 
μικρόν όσον: paulo post: 6, 8. 171, 32. 212, 28. 250, 12. 291, 64. 
μύριοι όσοι: permulti: 52, 46. 61, 24. 129, 56. 181, 81. 292, 89. 
Tras, όσος: quicumque: 219, 78. 79. 
όσπερ pro ôS: 5, 83. 10, 54. 18, 53. 84, 34. 85, 62. 86, 72. 89, 4. 90, 22. 93, 

30. 48. 119, 88. 132, 46. 182, 8. 196, 35. 54. 213, 58. 72. 219, 60. 222, 70. 
225, 65. 68. 226, 6. 90. 231, 64. 245, 31. 256, 21. 264, 11. 273, 25. 287, 76. 
288, 41. 295, 36. 305, 61. 308, 84. 309, 38. 310, 65. 68. 74. 

όστις pro ός: 203, 42. 265, 41. 269, 78. 282, 30. 
ούδείς όστις: nemo: 139, 17. 154, 75. 189, 68. 254, 47. 264, 16. 
ποίος pro όποιος: qualis: 301, 43. 
του pro τινός: 50, 72. 
τις cum adiectivo: 120, 35 (όλίγω τινί = ,aliquantulus'). 

g) pronomen indefinitum 
άμφότερος: 46, 29. 49, 22. 50, 48. 49. 107, 42. 
άμφω: 41, 93. 55, 5. 69, 93. 102, 77. 
έκαστος: 55, 19. 159, 65. 
Ικάτερος: 22,78. 46, 29. 47, 65. 49, 21. 39. 53, 81. 269, 85. 270, 36. 
θάτερος: 49, 21. 50, 46. 
μηδέτερος: 49, 9. 
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6) VERBUM 

a) verborum formae 

verba contracta: 

άπεμπολέω pro άπεμπολάω (att.) : 164, 36. 

verba barytona: 
αΰξω pro αυξάνω (att.): cf. composita 274, 72. 281, 91 (έπ-). 27, 80 (παρ-). 186, 

43. 289, 15 (προσεπ-). 
3έλω pro έ3έλω: post vocalem 6, 10. 41, 92. 56, 32. 38. 67, 20. 71, 78. 80, 75. 

8 7 , 2 7 . 4 2 . 9 4 , 7 1 . 113 ,71 . 118 ,52 . 119 ,12 . 133 ,84 . 1 3 4 , 3 0 . 3 3 . 138 ,62 . 
141, 23. 146, 9. 152, 9. 158, 18. 162, 69 (loc. cit.). 186, 62. 187, 78. 87. 188, 
43. 191 ,21 . 192 ,49 . 195 ,21 . 218 ,39 . 229 ,13 . 2 3 6 , 5 8 et al.; post consonantem 
74, 82. 127, 77. 137, 19. 186, 55. 190, 79. 193, 87. 194, 20. 196, 33. 215, 
48. 226, 76. 282, 20. 287, 87. sed cf. έ3έλω post vocalem 184, 69. 236, 45; 
post consonantem 9 , 3 1 . 1 0 , 5 3 . 3 7 , 3 2 . 4 6 , 9 . 5 5 , 1 3 . 1 5 et mult. al. 

ίσχω pro έχω: cf. compositum 61, 13 (ϋπεραν-). 
verba in -μι desinentia: 
δεικνύω pro δείκνυμι: cf. compositum 42, 6. 202, 13 (παρα-). ϊστάω pro ϊστημι, cf. 

composita 43, 59 (άν-). 229, 13 (άποκα3-). 282, 15. 286, 51 (άφ-). 75, 92. 282, 
14 (δι-). 193, 3 (έξαν-). 193, 85. 281, 79 (έφ-). 25, 5. 36, 7. 123, 16 (κα3-). 36, 
89. 42, 27. 75, 6 (παρ-). 132, 5. 208, 26. 283, 45. 285, 42 (περί-). 113, 82 
(προ-) κιρνάω pro κεράννυμι 176, 21. 228, 61. 254, 54. cf. compositum 22, 89 
(κατα-). 193, 94 (συνανα-). μίγνυμι pro μείγνυμι 38, 82. 226, 1. cf. composita 
226, 92 (έγκατα-). 174, 41. 201, 3 (παρα-). 228, 67. 275, 76 (συμ-). μίσγω pro 
μείγνυμι, cf. compositum 277, 63 (συμ-). πεταννύω pro πετάννυμι, cf. composita 
210, 66 (άνα-). 195, 24 (εκ-). πιπλάω pro πίπλημι, cf. compositum 25, 88. 217, 
11 (έμ-). ρηγνύω pro ρήγνυμι, cf. compositum 278, 2 (συρ-). σβεννύω pro σβέννυμι 
167, 43. σκεδάζω pro σκεδάννυμι 183, 35, sed cf. 36, 20 σκεδάννυσιν. στορεννύω 
pro στορέννυμι 253, 95. χωννύω pro χώννυμι, cf. compositum 19, 87 (κατα-). 

b) contractio neglecta 

άε3λεύω pro ά3λεύω: 168, 78. 
δέεται pro δεΐται: 20, 10. 50, 60. 62, 61. δέεσ3αι pro δεΐσ3αι 73, 46. 188, 88. 
ζέω: έζεε(ν) pro Ιζει 149, 93. 
3έω: 3έεις pro 3εΐζ, cf. composita 140, 27 (άνα-). 43, 55 (παρεκ-). 40, 64 (ΰπερεκ-). 
πλέω: πλέειν pro πλεϊν 164, 17. 211, 25. 
πνέω: πνέειν pro πνεΐν 74, 64. cf. 75, 1. 135, 45 (loc. cit.), cf. etiam composita 

148, 71 (άπο-). 141, 23 (έμ-) 70, 26. 234, 69. 253, 9 (κατα-). 252, 83 (συμ-). 
ρέω: ρέειν pro ρεϊν 145, 74. 163, 87. 236, 37. 253, 8. cf. composita 149, 87 

(άπο-). 141, 4 (δια-). 176, 34 (έπεισ-). 66, 8. 174, 67. 193, 91 (έπι-). 6, 13. 
12, 43. 144, 35. 145, 71. 147, 49. 293, 27 (προ-). 258, 94 (συρ-). 

χέω: χέει pro χει, cf. composita 10, 64. 194, 27. 280, 45 (άνα-). 33, 76. 36, 11 
(έξ-). 134, 37 (προ-) (loc. cit.). 4, 29. 87, 28 (συγ-). 

c) coniugatio 

verba contrada: 
ζάω: ind. fut. 3. pers. plur. ζήσονται 26, 46. 
— : part. aor. ζήσαξ 283, 55. perf. act. εζηκα 118, 64. 
ήχέω: imp. praes. 3. pers. plur. ήχείτωσαν pro ήχούντων, cf. compositum 140, 38 

(ϋπο-). λαλείτωσαν pro λαλούντων 6, 29. 140, 38. 
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λαλέω: imp. praes. 3. pers. plur. λαλείτωσαν pro λαλούντων 6, 29. 140, 38. 
όράω: imp. aor. 3. pers. plur. ίδέτωσαυ pro ίδόντων 6, 14. 107, 50. 
— : plusquamperf. act. 3. pers. plur. έωράκεισαν pro έωράκεσαν 208, 92. 
— : fut. pass. όρα3ήσεται 190, 86 (περί-), opt. aor. pass, συνοραβείη 69, 89. inf. 

aor. pass. παρορα3ήναι 307, 56. 
παλαμάομαι: imp. praes. 3. pers. plur. παλαμάσθωσαυ, cf. compositum 205, 92 (άντι-). 
πεινάω: inf. praes. πεινάν pro att. πεινήν 276, 9. 
— : coni. aor. act. πεινάσηξ pro πεινήσηξ 22, 82 (loc. cit.). 
πνέω: fut. πνευσοΰμαι (futurum doricum) pro πνεύσομαι 94, 63. 
ρέω: aor. act. ερρευσα pro ερρύην 4, 47. 68, 49. 298, 28. 299, 84. 
χέω: part. aor. med. χεσάμενοζ, cf. compositum 167, 26 (κατα-). 
— : aor. pass. έχέ3ηυ pro έχύ3ην 309, 20. cf. composita 194, 26 (άνα-). 236, 55 (εκ-). 

182, 24. 28 (cruy-). sed cf. 20, 5 έξεχύ3η. 
ώ3έω: aor. act. ind. ώ3ησα 236, 62. 
— : perf. ind. pass, ώσμαι pro εωσμαι, cf. compositum 299, 72 (άπ-). 
— : part. perf. pass. ion. ώσμένοζ, cf. compositum 307, 57 (άπ-). 
— : aor. ind. pass. ώσ3ην pro έώσ3ην, cf. compositum 294, 16. 308, 79 (εξ-). 
— : part. aor. pass. ώ3η3εί$ pro ώσ3είς, cf. compositum 305, 71 (έξ-). 

verba barytona: 
άγω: perf. act. άγήοχα, cf. compositum 116, 64 (συν-). 
άπο3νήσκω: cf. s. ν. 3νήσκω. 
βλαστάνω: aor. εβλαστησα pro εβλαστον (Att.) 198, 3. 
γι (γ)νώσκω: aor. ind. 3. pers. plur. εγνων pro έγνωσαν 210, 65 (έττέγνων). cf. et 

284, 87. 
έκλογίζω: imp. praes. med. 3. pers. plur. έκλογιζέσ3ωσαν 52, 49. 
έλαύνω: fut. act. έλάσω pro έλώ (Att.) 259, 7. 
έπομαι: part. perf. pass., gen. masc./neutr. sing, έπομένοιο pro επομένου 278, 79 (loc. 

cit.). cf. s. v. adiectivum. 
ευφραίνω: imp. aor. pass. 3. pers. plur. εύφρανδήτωσαν 107, 50. cf. s.v. όράω. 
έχω: imp. praes. 3. pers. plur. έχέτωσαν pro εχόντων 180, 77. 
— : inf. aor. pass. έπισχε3ήναι pro έπισχέσ3αι 183, 62. 
3ντ|σκω: part. perf. pass. τε3νεώς pro teSvtikgos 203, 35. 
κα3έζομαι: inf. aor. pass. κα3εσ3ήναι 20, 95. 
καθίζω: fut. act. κα3ίσω (ion.) pro κα$ιώ (Att.) 13, 62. 
— : inf. aor. κα3ιζησαι 39, 18. 
κρύπτω: aor. pass, έκρύβην pro έκρύφ3ην 299, 73. cf. et 274, 52 (άπο-). 
μέλλω: imperi, act. ήμελλον pro εμελλον 127, 78. 
ξενίζω: part. fut. ξενισόμενος pro ξενιούμενοζ (Att.) 6, 27. 
οπλίζω: imp. praes. med. 3. pers. plur. όπλιζέσ3ωσαν pro όπλιζέσ3ων 204, 92. 
πέτομαι: aor. act. επτη, cf. compositum 141, 20 (άπ-). 
π ί π τ ω : imp. praes. 3. pers. plur. πιπτέτωσαν pro πιπτόντων 204, 93. 
πορίζω: fut. πορίσω pro ποριώ (Att.) 46, 16. 
πράττω : perf. act. πέπρα·/α 305, 62. 
σεμνύνω: imp. praes. 3. pers. plur. σεμνυνέτωσαν pro σεμνυνόντων 206, 48. 
στηρίζω: fut. act. στηρίξω pro στηριώ (Att.) 301, 40. 
σώζω: perf. pass. 3. pers. sing, σέσωσται pro σέσωται 106, 14. 
— : perf. pass. 1. pers. plur. σεσώσμε3α 16, 58. cf. et 223, 93 (διασεσώσμε3α). 
τ ά τ τ ω : perf. med. 3. pers. plur. τετάχαται pro τεταγμένοι είσίν: 138, 53. 
τρέφω: perf. med. 3. pers. plur. τετράφαται (forma epica) pro τε3ραμμένοι είσίν 178, 

85. 
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verba in -μι desinentia: 
ειμί: inf. praes. εΤν' (ion.) pro είναι (in testimonio) 108, 12. 
— : ind. praes. 2. pers. sing, έσσί (ep. et dor.) pro εί (loc. cit.) 305, 79. 
- : fut. 3. pers. sing, εσται 7 ,51 . 8 ,1 . 41,93. 79,38. 82,40. 207 ,66 .70 . 212, 

44. 214, 15. 216, 54. 223, 10. 254, 38. 255, 92. 266, 95. 279, 24. 282, 23. 
285, 23a. 291, 58. sed έσεΐται (fut. dor.) 9, 39. 206, 32. 291, 65. εσεται 88, 
56. 

— : inf. fut. εσεΐσ3αι pro εσεσ3αι 280, 65. 
— : imp. praes. 3. pers. sing, ή τ ω (dor., LXX) pro εστω 49, 11 (cf. Eustath. in Horn. 

1411, 21). 
ΐλημι: imp. aor. ϊλα3ι (dor.) pro ϊλη3ι 309, 19. 
ϊστημι: part. perf. pass, neutr. sing, έστώ; pro έσtôç, cf. compositum 204, 67 (τταρ-). 
τί3ημι: perf. act. τέ3εικα pro τέ3ηκα 118, 65. 130, 94. cf. compositum 118, 67 (εν-). 

43, 9 (προ-). 
— : perf. pass. τέ3ειμαι pro κεϊμσι 103, 32. 125, 1. 186, 46. 194, 31 (Itti-). 224, 

17. 225, 51. 53. 264, 31. sed. cf. εκκειται 70, 40. 

verba anomala: 
οίδα: praes. ind. 2. pers. sing, οίδαξ pro οΤσ3α 135, 69. 182,11. 183, 45. 277,71. 
— : praes. ind. 1. pers. plur. οίδαμεν pro ίσμεν 15, 26. 27, 60. 229, 4. 238, 22. 25. 

258, 71. 276, 31. 291, 63. 
— : praes. ind. 3. pers. plur. οίδασιν pro ϊσασιν 10, 72 (bis). 39, 10. 81, 20. 143, 

69. 205 ,8 . 2 0 9 , 3 0 . 3 1 . 4 4 . 4 6 . 252,77. 261,18. 278,78. 
— : fut. είσομαι 70, 36. 

futurum Atticum verborum in -ίζω desinentium neglegitur: 
6, 27 (ξενισόμενος). 9, 41 (αϊρετίσεται). 13, 62 (κα3ίσω). 46, 16 (ττορίσεται). 213, 
71 (έτπλογίσονται), cf. et 232, 26 (λογίσονται). 214, 19 (έττισφραγισόμευοι). 275, 
91 (έμβρωματίσεσ3αι). 301, 40 (στηρίξω), sed cf. 76, 49 (εττιψηφιεΐται). 

futurum ,Doricum': 
94, 63 (πνευσοΰμοΗ). 

aoristi augmentum temporale pro syllabico: 

συμτταραττήλαυσε pro συμτταροπτελαυσε 191, 30. cf. et 304, 41. 

aoristi coniunctivus pro indicativo futuri: 
10, 70 (συνεπιλάβωνται). 34, 20 (bis). 21. 23. 24 (ϋπάγηται, [κατα]φύγη, ελ3η, 

επικτήσηται, έπανέλ3η). 47, 42 (διάθηται). 50, 47 (ττερισώσηται). 55, 20. 22 
(πτερνίση, προσΕίταυξήση). 121, 55 (áyáyq). 207, 67 (άρωμεν). 218, 42 (κατάσχω). 
218, 47 (γένωνται). 233, 35 (Ικφήνη). 243, 75 (δέξηται). 243, 76 (καταπαύση). 
243, 77 (σγκαλίσηται). 254, 37 (περιαγάγω). 273, 25 (διά3ωνται). 

aoristi imperativus: 

6, 14 (ΐδέτωσαν); (passiv.) λυπη3ήτωσαν (ibid.). 

perfectum sensu praesentis: 
8, 72. 85, 39. 261, 12 (δεδύνηται). 85, 40 (δεδώρηται). 113, 85 (πεττεράτωυται). cf. 

16, 55. 
perfecti imperativus: 
δεδόσ3ω 79, 39. λελέχ3ω 83, 80. πεττορίσ3ω 85, 56. ττεπραγμάτευτο 86, 79. 

ύπερτε3είσ3ω 79, 47. 

plusquamperfecti indicativus: 
3. pers. plur. -εισαν pro -εσαν: έωράκεισαν 208, 92. έδεδοίκεισαν 280, 54. 
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Index graecitatis 339 

augmentum syllabicum omissum: 
κεκέλευστο 17, 8. κεκίνητο 89, 89. κεκρότηντο, cf. compositum 252, 78 (συγ-). 

κεκύρωτο 306, 22. ττεπήρωντο 178, 13. ττέπλεκτο 294, 20. τέτρατττο, cf. 
compositum 253, 7 (άνα-). πέφρακτο 207, 56. κεχείρισο, cf. compositum 273, 
22 (έγ-). 

futurum exactum: 
γεγράψονται cf. compositum 216, 84 (έπι-). κεκράξονται 264, 8. sed fut. recens 

άνακράξομαι 210, 74 et 218, 26. μεμνήσεσ$αι 139, 92. 272 ,4 . 280, 56. 285, 
17. πεττλήξονται, cf. compositum 213, 64 (εκ-). τε3υήξεται 53, 61. τεταξόμεάα 
301, 43. έστήξεται 49, 44. 170, 7. έστήξονται 271, 52. cf. part. fut. exacti 
έστηξομένην 114, 10. τετράψεται 286, 67. τετεύξεται 188, 40. 268, 62. 

7) DUALIS 

a) nomina 
άμφοΤν: 47, 56. 48, 87. 49, 16. 81, 33. 85, 67. 91, 71. 98, 94. 103, 21 (bis). 

I l l , 1. 149, 2. 150, 46. 176, 16. 199, 54. 259, 26. 273, 32. 
αύτοϊν: 48, 82. δυοΐυ vel δυεϊν 46, 26. 47, 47. 102, 67. 228, 66 et al. μόνοιν 

46, 26. οίακοστρόφοιν 91, 68. ττηγαΐν 102, 68. συμττοσίοιν 176, 16. τοιούτο ι υ 
46, 26. τούτοιν 49, 21. 149,2. χεϊρε 145,46. χεροϊν 101, 35. 105, 92. 107, 
46. 150, 45. 

b) verba 
άυτιμάχεσάον: 242, 33. διαφέρετον 54, 8. έκτΟεσΒου 51, 8. κοιυωυεΐτον 148, 

74. μεταχωρεΐτου 148,75. 

Qualiter Eustathius compositione sententiarum usus sit, propter abundantiam locorum 
alio in libro disseritur. 
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INDEX VERBORUM MEMORABILIUM 

A 

άβρότης: venustas, dulcedo (se. dicendi) 
255, 84. 

άγα3όν πρώτον: bonum primum (de deo) 
52, 29. 

άγα3οχυσία: munificentia 195, 13. 309, 
20. 

αγάπη: amor 3 2 , 6 4 . 5 4 , 8 . 153 ,41 . 
άγγελιαφορία: nuntius, missio 84 ,30 . 37. 
αγγελικός: angelicus 11, 10. 
άγγελος: angelus 40, 41. 128, 2 (loc. cit.). 

1 6 4 , 4 3 . 1 7 8 , 7 9 . 3 0 1 , 3 6 . 3 0 9 , 4 3 . nuntius 
197, 69 (loc. cit.); 200, 60. 68. 70. 227, 
31. 231, 87 (loc. cit.). 

αγιασμός: sanctificatio 5 , 7 5 . 10 ,47 . 21, 
43. 7 4 , 6 5 . 139 ,93 . 2 8 8 , 3 8 . 

άγιος: sanctus 3 , 4 . 9 , 9 (bis). 8 6 , 7 . 91, 
66. 9 3 , 5 3 . 9 8 , 8 . 100 ,2 . 103 ,8 . 108, 
78. 109 ,47 . 121 ,48 . 124 ,76 . 138 ,75 . 
159 ,49 . 192 ,63 . 197 ,60 (loc. cit.); 199, 
56. 201, 18. 202, 3 (superi.). 232, 19. 
2 6 8 , 4 8 . 2 8 6 , 6 6 . 2 8 9 , 1 4 . 2 6 . 2 9 4 , 2 . 5 . 
12. 296, 91. 309, 31 (superi.). 37 
(superi.). 

άγιότης: sanctitas 9, 28. 86, 7. 91, 84. 
άγνεία: castitas 2 2 , 6 9 . 
άγνισμός: purificatio 139 ,8 . 
άγορά: forum (in Constantinopoli) 56, 

60. 171 ,53 ; (Thessalonicense) 5 9 , 7 0 . 
άγορανόμος: aedilis 175 ,83 . 
άγριόφωνος: fera voce, magna voce prae-

ditus 145 ,61 . 
άγχί5εος: deo similis 309, 39. 
άγών (sc. λόγου): certamen 78, 20. 25. 

259, 29. 
άδάμας: adamas 39, 15. 44, 14. 185, 5. 

1 8 9 , 6 2 . 6 3 . 2 6 5 , 5 9 . 
αδειάζω: ferior 1 5 , 2 4 . 
άδηφαγία: voracitas 187, 1. 
αδηφάγος: vorax 2 7 , 6 7 . 
άδιάδοχος: perpetuus 188, 34. 194, 35. 

196, 37. successoribus carens 304, 49. 
άδιάρ3ρωτος: indispositus 2 2 8 , 4 5 . 
άδιάσειστος: haud turbatus 287, 80. 
άδιασκέδαστος: inconcussus 2 2 3 , 9 0 . 

άδιεχής: continuus 170 ,22 . 
άδιστάκτως: indubitate 5 3 , 8 7 . 
άδωρος: incorruptus, seu qui muñera non 

accepit 1 0 4 , 5 4 (adv. άδωρότατα). 
άε3λεύω: certo 171 ,54 . 
άεικινησία: motus sempiternus 1 7 0 , 4 . 2 1 . 
άεικίνητος: sempiterne motus 170, 13. 

189 ,49 . 2 3 0 , 5 9 . 
άειπέταστος: semper tensus 190, 87. 
άείρυτος: semper fluens 96, 45. 
άετιδεύς: pullus aquilae 190, 79. 
αετός: aquila 15, 18. 42, 22. 123, 37. 

145 ,49 . 1 9 0 , 8 4 . 8 5 . 2 3 0 , 3 1 . 2 6 7 , 5 . 
άήρ: tempestas 172, 65 (χείμερος) aër seu 

caelum 2 2 , 7 7 . 9 6 , 4 8 . 107 ,58 . 110, 
72. 126 ,26 . 2 0 4 , 7 7 . 2 2 7 , 2 8 . 2 3 1 , 6 5 . 
2 4 6 , 7 5 . 253, 9. 14. 

άήττητος: invictus 2 7 0 , 3 3 . 
ά3εότης: impietas 2 4 5 , 4 3 . 
αΐάζω: clamo 6 9 , 4 . 
αιδώς: pudicitia 1 3 9 , 9 0 . 164 ,30 . 255, 

70. 2 6 8 , 4 0 . 
αϊ3έριος: aetherius, caelestis 22, 72. 
αί3εροβάμων: sublimis 137 ,37 . 
αϊ3ήρ: aether 2 7 1 , 6 6 . 
αί3ριάζω: splendeo 1 2 , 2 1 . 
aíSuia: mergus 2 9 9 , 8 9 . 
αίρέω: capio 69, 16. 70, 18. 
αίσ3ησις: animadversio 3 ,21 . 9,18 (ττρός 

αϊσ3ησιν). 2 1 , 5 8 . 2 2 , 8 4 . 3 5 , 6 2 . 65, 
54. 112, 25 (προς αίσ3ησιν: visibilis). 
1 3 5 , 4 9 . 5 2 . 6 1 . 142 ,37 . 2 8 7 , 9 6 . sensus 
18 ,52 . 2 1 , 5 8 . 3 5 , 6 2 . 1 3 5 , 4 9 . 5 2 . 

αιτία: causa 11,7. 
αιτιώδης: causalis 110 ,66 . 
αιχμάλωτος: captivus 2 3 5 , 2 0 . 
αιών: saeculum 170, 29. 249, 69. 291, 

76 (loc. cit.). aeternitas 7, 55. 12, 26. 
114, 90. 94. 

αιώνιος: sempiternus, aeternus 5, 71. 75, 
88 (loc. cit.). 107 ,64 . 116 ,72 . 121 ,63 . 
170 ,20 . 2 0 4 , 7 8 . 2 5 2 , 7 1 . 258 ,87 . 260, 
44. 2 7 2 , 7 7 . 

άκακία: sinceritas 152, 5. 10. 
άκαρές (sc. τό) χρόνου: subito 108, 10. 
άκαταπάλαιστος: insuperabilis 2 3 2 , 2 5 . 
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άκατάσειστος: inconcussus 2 4 2 , 4 2 . 
ακέραιος: sincerus 3 , 7 . 
άκιυητίζω: immotus sto 4 7 , 3 4 . 1 1 7 , 1 0 . 
άκλητί: haud vocatus 277 , 68 . 
άκρατης: incontinens 2 3 5 , 2 1 . 
άκρατο;: merus 3, 7 (adv. —ως). 4 , 28. 

6 3 , 9 1 . 
ακρίβεια: diligentia 62, 54. 63 . 
άκριδοφάγος: locustarum esitator 2 9 , 5 1 . 
άκριτόφυρτοζ: indigestus 205 , 18. 
άκρόασις: auditorium 76 , 52. 93, 26 . 

1 2 5 , 2 1 . 2 2 6 , 8 5 . 2 2 7 , 4 0 . 2 2 8 , 4 3 . 
άκροατήριον: auditorium 19, 83. 45 , 38. 

7 8 , 2 3 . 9 6 , 4 5 . 1 0 4 , 5 7 . 1 2 6 , 3 1 . 218 , 
40 . 2 1 9 , 5 6 . 2 2 4 , 2 9 . 

ακροατής: auditor 77, 59 . 79 , 43 . 88, 
74 . 1 3 1 , 2 6 . 1 3 7 , 3 5 . 1 3 9 , 5 . 1 5 4 , 6 8 . 
2 1 8 , 4 4 . 2 3 2 , 2 6 . 2 4 3 , 6 6 . 2 4 5 , 5 8 . 

ακρογωνιαίος: lapis angularis 94, 73 . 
ακρόπολις: arx (metaphorice) 4 8 , 5 . 147, 

20 . 2 3 6 , 3 3 . 
άκροφυής: procerus 2 1 9 , 8 1 . 
άκυρος: potestate carens 68, 56 . 
άκωκή: muero 1 4 8 , 6 9 . 
άλας: sal 1 1 0 , 6 1 . 
άλήβεια: Veritas 7 , 4 6 . 1 3 , 6 1 . 3 3 , 7 4 . 

76 , 49 . 88, 56 . 89, 18. 90 , 26. 33. 45 . 
1 0 3 , 1 2 . 1 0 4 , 5 3 . 1 1 2 , 2 4 . 1 1 3 , 6 4 118, 
52 . 1 2 3 , 3 4 . 1 2 4 , 8 4 . 1 2 8 , 2 2 . 1 2 9 , 5 4 . 
130, 88 (loc. cit.). 91. 139, 10. 165, 59 . 
196, 49 . 199, 26. 38. 201 , 8. 207 , 81. 
2 0 9 , 5 2 . 2 2 0 , 9 . 2 2 2 , 4 8 . 2 3 3 , 5 0 . 253 , 
12. 262 , 27 . 37 . 265 , 45 (loc. cit.). 48 . 
2 7 2 , 8 4 . 8 8 . 2 7 5 , 7 9 . 

άλκυονίς: dies brumalis 248 , 60 . 
αλλοπρόσαλλος: mutabilis 1 3 4 , 2 9 . 
άλογοπράγητος: a quo ratio non exigitur 

172, 87. 
άλων: area 2 4 3 , 7 0 . 
άλωή: viridarium (sc. spirituale) 1 2 7 , 6 1 . 
άλώττηξ: vulpis 1 2 3 , 2 6 . 273 , 19. 
αμαρτία: peccatum 19, 81. 33 , 11. 34, 

19. 3 8 , 9 0 . 5 5 , 7 . 6 4 , 1 0 . 7 3 , 2 5 . 75 , 
8. 97, 82 (sc. παλαμναία, i. qu. theutonice 
.Erbsünde'). 1 6 2 , 7 1 . 2 2 1 , 3 4 . 2 2 5 , 5 2 . 
2 9 7 , 2 3 . 3 0 0 , 3 . 5 . 3 0 1 , 2 8 . 3 0 9 , 3 2 . 

άμβλωμα: abortus 3 0 9 , 3 0 . 
αμβροσία: ambrosia 1 4 3 , 9 2 . 
άμέ3υσος: amethystus 134, 27 . 135, 75. 
άμελέτητος: inexercitatus 3 , 9 . 
άμέρεια: individuitas 84, 19. 

άμεσολάβητος: haud amotus 200 , 87. 
αμετάλλακτος: impermutabilis 6 3 , 9 1 . 
άμιλλα: certamen 1 7 1 , 5 9 . 173, 7. 
άμιμητόβιος: vitam haud imitabilem de-

gens 1 9 2 , 7 4 . 
άμπελος: vinea (vitis) 65, 54 . 139, 17. 20 . 

1 6 3 , 8 8 . 2 3 4 , 8 4 . 
άμπελών: vinetum 8 3 , 7 1 . 1 5 8 , 3 2 . 168, 

53 . 1 8 9 , 5 9 . 2 0 0 , 7 5 . 
αμφίβιος: modo in aqua, modo in terra vi-

vens 4 6 , 1 4 . 
άμφιτάλαντος: ambiguus 2 8 0 , 5 1 . 
άμφορεύς: amphora 1 7 6 , 3 1 . 
άναβαθμός: scala 8 1 , 2 9 . 1 7 1 , 5 7 . 
άναγέννησις: regeneratio 2 3 1 , 9 2 . 
άναγινώσκω: recito 3,3. 78 , 3. 4. 229 , 2. 
αναγκαστικός: cogens 6 3 , 9 4 . 
ανάγκη: nécessitas 43 , 56 . 66, 11. 94, 

79 . 1 0 1 , 5 6 . 1 0 5 , 8 7 . 1 0 6 , 3 2 . 3 4 . 108, 
8. 1 1 3 , 6 7 . 1 2 2 , 8 6 . 1 2 8 , 2 4 . 1 3 2 , 7 0 . 
1 3 5 , 6 3 . 1 8 5 , 6 . 2 0 9 , 5 8 . 2 2 8 , 4 3 . 5 2 . 
2 3 0 , 3 9 . 2 5 3 , 2 1 . 2 6 6 , 8 8 . 2 7 6 , 2 5 . 289 , 
8. 2 9 4 , 2 5 . 3 0 2 , 6 6 . 3 0 9 , 3 6 . 

άνακάλυψις: revelatio 1 1 2 , 5 0 . 1 2 9 , 3 1 . 
άνάκαμψις: redditio (amicitiae) 51, 88. 
άνακεφαλαιόομαι: recapitulo 182, 10. 
άνακίνησις: excitatio 1 2 9 , 4 2 . 
άνάκλιντρον: recubatorium 2 5 7 , 4 4 . 
άνάκτορον: ecclesia 5 5 , 2 8 . 8 1 , 2 7 . 93 , 

27 . 1 4 3 , 6 . 7 9 . 1 4 4 , 1 9 . 1 5 2 , 9 . 2 2 1 , 4 6 . 
2 2 4 , 3 6 . 3 1 0 , 5 3 . 

αναλαμβάνω: assumo (sc. in coelum) 14, 
10. 9 4 , 8 2 . 1 2 8 , 1 6 . 1 9 . 9 0 . 9 3 . 1 3 0 , 4 . 

άνάληψις: assumptio 1 2 6 , 4 9 . 
άναλλος: mutatus, alius 298 , 55 . 
άυάλυσις: explicatio 109, 19. 
άναμμα: fax 48 , 1. 
άναπάλαισις: pugna iterata 239 , 43 . 
άνάπαυσις: quies, recreado 5, 80. 99, 26. 

1 1 0 , 7 9 . 1 2 1 , 6 0 . 
άναπεμπάζω: repeto 3 6 , 4 6 . 
— : reminiscor 1 7 1 , 3 2 . 
ανάπηρος: mutilus 3 0 6 , 2 6 . 
άνάπλασις: reformatio 1 2 3 , 3 2 . 
άναποδισμός: motio reversa 301 , 39 . 
άναπόπλυτος: haud abluendus 80, 3 (cf. 

Eust. opuse. 3 2 6 , 8 9 ) . 
άναπτύσσω: extendo vocem 69, 9. 
άνασκάλλω: scrutor 81, 13. 
άνάστα$μος: colossus 7 , 5 3 . 
άνάστασις: resurrectio 2 2 9 , 2 8 . 
άναστάτωσις: destructio 2 3 6 , 3 8 . 
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Index verborum memorabilium 343 

αναστήλωση: erectio 2 6 2 , 4 8 . 
άναστοιβάζω: compono 8 3 , 9 5 . 
— : erigo 2 4 4 , 1 3 . 
άνάσχεσις: ortus 2 5 0 , 2 2 . 
άναφώνημα: exclamatio 6 4 , 3 6 . 
άναψυχή: refrigerium, respiratio 9, 30. 

15 ,17 . 121 ,63 . 
άναψύχω: respiro (textus citatus) 6 4 , 1 4 . 
άνδραγά3ημα: facinus praeclarum 246, 

82. 
άνδραγα3ία: virtus, fortitudo, facinus prae-

clarum 183,56 . 203 ,50 . 233 ,32 . 241, 
13 . 247 ,4 . 267 ,22 . 288 ,24 . 

ανδρεία: fortitudo 4 , 3 9 . 17 ,15 . 68, 73. 
8 9 , 7 . 1 0 2 , 7 6 . 116 ,92 . 126 ,41 . 129, 
60. 1 8 3 , 3 6 . 1 8 4 , 2 . 188 ,38 . 2 1 7 , 1 6 . 
231 .86 . 2 3 8 , 2 5 . 2 3 9 , 5 0 . 246 ,91 . 252, 
90. 2 5 7 , 4 7 . 2 6 2 , 4 3 . 2 6 5 , 6 1 . 2 6 6 , 9 0 . 
271, 48. 278, 87. 279, 9. 26. 284, 10. 
2 8 5 , 1 1 . 2 8 6 , 5 9 . 6 6 . 

ανδρείος: fortis 9, 17. 208, 17. 
άνδρικός: fortis 117 ,18 . 207 ,59 . 2 1 4 , 6 . 

2 2 6 , 2 . 2 2 7 , 2 2 . 2 5 2 , 7 4 . 2 5 7 , 4 6 . 259, 
12. 2 6 2 , 4 2 . 2 7 9 , 1 0 . 2 8 4 , 8 1 . 

άνδροκτασία: caedes (hominum) 185 ,8 . 
άνεμος: ventus 272 ,70 . 2 8 3 , 5 0 . 2 8 8 , 2 6 . 

2 9 2 , 1 2 (loe. cit.). 3 0 2 , 5 9 . 
άνεμούριον: mola vento versata 300, 22. 
άνετπζύγωτος: haud clausus 30, 82. 
άνεττίμικτος: impermixtus 6 3 , 9 2 . 
άνήρ: homo, i. e. populus 266, 76. 
άν3ελιγμός: alternado 8 5 , 5 8 . 
άν3έω: floreo (de rhythmo orationis) 138, 

68. 
άνδηρός: floridus 8 , 7 4 . 11 ,85 ; (deora-

tione) 131 ,28 . 
άν3ραξ: carbunculus 117, 17. 133, 6. 

2 4 5 , 7 0 . 7 1 . 3 1 0 , 5 8 . 
άν3ρήνη: crabro 158 ,23 . 
άν3ρώττειος: humanus 113 ,75 . 
άν3ρώτπνος: humanus 21, 64. 125, 2. 

130 .87 . 2 4 0 , 8 4 . 2 4 5 , 6 0 . 3 0 8 , 7 7 . 
άν3ρωποφαγέω: carnem hominum de-

voro 235, 23. 
άν3υττοκρούω: interpello 114, 16. 
άνίημι: aperio 3 0 1 , 3 7 . 
ανίκητος: invictus 2 4 7 , 9 3 . 
άνταναστρέφω: vicissim verto 2 1 1 , 1 6 . 
άντεγγράφω: e contrario inscribo 8 1 , 1 3 . 
άντεισδέχομαι: vicissim recipio 104, 37. 
άντεπαύξω: vicissim augeo 239, 56. 
άντεπεισέρχομαι: vicissim intro 212, 30. 

άντεπηχέω: resono 2 5 4 , 5 3 . 
άντίδρομος: occurrens 2 6 9 , 7 1 . 
άντίκρουσις: repulsio 183 ,62 . 
άντικτάομαι: vicissim recipio 104, 49. 
άντιληψία: comprehensio 9 4 , 7 2 . 
αντίμαχος: adversarius 2 7 1 , 4 4 . 
άντιμέτρησις: compensatio 103 ,26 . 
άντιπαλαμάομαι: resisto 204, 72. 92. 
άντιπαρακά3ημαι: e regione sedeo 235, 

28. 
άντιτταρατί3ημι: comparo 114 ,4 . 
άντπταρεξετάζω: comparo 118 ,68 . 
άντπτειράομαι: e contrario occurro 5 1 , 4 . 
άντιττεπόν3ησις: aequitas 1 0 1 , 3 7 . 184, 

74. 
άντιττεπον3ότως: reciproce 184 ,69 . 
άντιπεριάγω: in contrarium converto 

2 7 4 , 5 4 . 
άντιπερίστασις: alternatio 104 ,37 . 274, 

57 (loc. cit.). 
άντιπέτομαι: vicissim volo 270, 28. 
άντπτο3έοο: amorem refero 253, 93. 
άντιτοξάζομαι: contra sagitto 52, 26. 
άντιτρέχω: contra curro 171, 59. 
άντιφιλέω: redamo 51, 14. 
άντιφώνημα: responsio obsona 127, 88. 
άντίχαρις: gratia vicissim referta 100, 13. 
αντίχριστος: Antichristus 9 5 , 9 3 . 
άντλημα: haustus 176,34. 
άνώρροττος: sursum vergens 109, 38. 
άνωφορέω: sursum fero 14, 88. 52, 35. 

7 3 , 3 6 . 109 ,46 . 2 8 7 , 8 1 . 3 0 0 , 7 . 
άξυμφανής: obscurus 131 ,27 . 139 ,94 . 
άοίδιμος: celeber (de mortuo) 3 , 5 . 2 9 4 , 5 . 
άόμματος: oculis carens, sine oculis 178, 

13. 
άορνις: avibus carens 265, 60. 
άορνος: regio alta, i .e. sine avibus 115 ,33 

(loc. cit.). 39. 
άπα3ανατίζω: immortalem fació 142, 

34. 
άττά3εια: affectionum vacuitas 156, 45. 
άπαρατυπωτος: haud adulteratus 158, 

15. 
άτταχρειόω: demo, deformo 292, 3. 
άπειρόκαλος: honestatis imperitus 5 4 , 9 1 . 
άττειροπλη3ής: ingens 261, 16. 
άπειρος: infinitus 114 ,92 . 
άπεκβαίνω: fio 2 5 2 , 5 8 . 
— : ad finem perducor 2 6 0 , 4 0 . 
άττεκλογή: refutatio 113 ,65 . 
άττεριλάλητος: oratione neglectus 97, 77. 
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άπεριπλάυητος: haud errans 203, 48. 
άπεριχόρευτος: haud circurasaltatus, i. e. 

neglectus 2 5 9 , 2 0 . 
άττεστενωμέυος: abbreviatus 6 2 , 3 6 . 64, 

35. 7 6 , 4 2 . 
άπέχομαι: me abstineo 30, 86. retineo 

4 9 , 3 3 . 
άπλατής: pressus 7 6 , 4 2 . 
άπλότης: simplicitas 6 2 , 4 6 . 
απόδημος: peregrinus 89, 85. 232, 4. 
άποδισκεύω: emitto more disci 125, 92. 
αποκαλυπτικός: apocalypticus 133 ,92 . 
άποκάλυψις: revelatio 13, 50. 127, 86. 

178, 1. 
άποκατάστασις: reditus 1 9 , 6 4 . 202, 25 

(sc. sideris). 
αποκοπή: apocopa, i. e. mutilatio verbi fi-

nientis 71, 50. 
απόκρυφος: absconditus 130, 89. 178, 1. 
άπόκτησις: possessionis amissio 5 3 , 6 1 . 
αττολις: vivens extra urbem 119 ,84 . 
άπόλυσις (έγγραφος): responsio (scripta, 

sc. patriarchae) 96, 32. 
απορία: dubium 154 ,71 
απόρροια: emanatio 11,9 
άπορφανίζω: orbo 130 ,4 . 
άποστενόω: abbrevio 62, 36. 76, 42. 165, 

69 
αποστολικός: apostolicus 5 , 7 5 . 34, 36. 

8 2 , 6 7 . 9 3 , 3 3 . 112 ,44 . 135 ,45 . 160, 
93. 2 2 4 , 3 6 . 

άποστολικώς: apostolice 2 3 1 , 8 9 . 
απόστολος: apostolus 21, 67. 36, 85. 

112 ,43 . 152 ,16 . 192 ,61 . 222 ,60 . 238, 
93. 

- : legatus 2 0 0 , 6 7 . 2 0 1 , 2 1 . 
άποτροφή: alimentum 173, 10. 
απώλεια: pernicies 1 6 5 , 6 9 . 7 1 . 
άράχνιος: ab aranea factus 208, 90. 
άργύρεος: argenteus 2 9 8 , 3 5 . 
άργυρος: argentum 254, 60. 263, 66. 
αρετή: virtus 4 , 3 9 . 7 , 5 4 . 8 , 2 . 10 ,61 . 

21, 57. 25, 92. 93. 26, 35. 27, 76. 81. 
84. 33, 83. 86. 90. 34, 29. 35, 50. 61. 
4 4 , 9 2 . 6 1 , 1 0 . 6 8 , 7 7 . 6 9 , 8 3 . 7 4 , 7 1 . 
72. 75, 9. 14. 80, 72. 81, 38. 82, 67. 
85, 43. 87, 23. 94, 65. 103, 10. 13. 29. 
1 0 7 , 7 2 . 1 1 0 , 7 7 . 8 0 . 1 1 1 , 3 . 1 1 8 , 6 4 . 
119 ,6 . 129 ,41 . 130 ,76 . 132 ,56 . 133, 
14. 1 3 6 , 9 . 1 0 . 1 3 7 , 2 1 . 3 7 . 4 1 . 138 ,63 . 
139 ,13 . 141 ,32 . 142 ,39 . 143 ,71 . 144, 
2 1 . 2 4 . 149 ,15 . 1 5 5 , 4 . 2 9 . 1 5 6 , 3 7 . 4 6 . 
157 ,90 . 158 ,28 . 160 ,77 . 162 ,49 . 164, 

43. 165, 45. 47. 186, 66. 189, 65. 73. 
190 ,77 . 192 ,63 . 2 0 1 , 1 0 (loc. cit.); 215, 
46. 2 2 5 , 5 1 . 2 3 1 , 6 5 . 2 3 9 , 3 5 . 5 6 . 240, 
85. 2 4 1 , 8 . 1 1 . 2 0 . 2 6 . 2 4 6 , 6 9 . 2 5 1 , 3 3 . 
2 5 8 , 4 . 7 6 . 2 6 2 , 2 7 . 2 7 1 , 4 2 . 2 8 6 , 6 3 . 
2 8 8 , 1 8 . 3 3 . 2 9 5 , 3 1 . 2 9 7 , 9 2 . 

αριστεία: facinus praeclarum 204, 66. 
2 0 7 , 6 8 . 2 0 9 , 3 1 . 2 1 7 , 6 . 2 3 7 , 7 2 . 257, 
59. 

άρίστευμα: facinus praeclarum 102, 78. 
1 1 4 , 1 0 . 1 7 . 115 ,28 . 2 1 0 , 6 2 . 2 4 0 , 6 7 . 
265, 39. 270, 9. 19. 37. 

άριστεύς: vir fortissimus 209, 39. 
άριστοτεχνία: artificium 116 ,71 . 
άριστουργία: facinus praeclarum 116,69 . 

209, 56. 
άριστάχειρ: manibus fortissimus 198 ,14 . 
άρκτικός: inchoativus 7 0 , 2 6 . 
άρκτος: ursus 117, 15. 
αρμονία: concinnitas, concentus 1 0 9 , 2 2 . 

2 2 4 , 2 2 . 3 0 3 , 6 . 
άροτρον: aratrum 205, 1. 
άρραβωνίζομαι: pignus depono 173, 13. 

2 8 4 , 3 . 
άρρέμβαστος: defixus, haud disturbatus, 

quietus 2 0 3 , 4 7 . 2 8 7 , 7 9 . 
άρρύπαρος: purus 2 2 1 , 3 5 . 
άρτιότης: integritas 122 ,94 . 
άρτιφανής: nupereditus 131 ,20 . 
άρτος: pañis 7, 37. 50. 30, 61. 69. 96, 

39. 120, 16 (loc. cit.). 134 ,25 . 157 ,87 . 
90. 171 ,35 . 174 ,70 . 1 7 8 , 7 8 . 8 1 . 187, 
79. 84. 194, 22. 200, 69. 89. 201, 91. 
294, 17 (sc. pañis clericis praebendus). 
2 9 7 , 1 . 2 2 . 303 ,92 . 3 0 9 , 3 4 . 4 2 . 4 3 . 310, 
46 (loc. cit.). 

άρχαιομαβής: iam dudum scitus 8 1 , 1 5 . 
αρχαϊσμός: imitano veterum 154 ,71 . 
άρχέκακος: inventor mali 3 1 , 1 1 . 
άρχετυπία: exemplum 265, 36. 285, 22. 
άρχέτυπον: exemplum 112 ,48 . 113 ,81 . 

116 ,71 . 147 ,33 . 186 ,66 . 255 ,94 . 306, 
35. 

άρχή: origo, principium 1 1 , 6 . 1 1 . 
— : potestas 2 9 0 , 3 4 . 
αρχιτεκτονική: ars architectonia 289, 17. 
άρχιτρίκλινος: architriclinus 175 ,83 . 
άρχίφωτος: origo luminis 225, 69. 
άρχοειδής: primigenius 130 ,83 . 
άρχουσα, ή: prima littera alicuius vocis 

70, 22. 28. 
άσαρκία: incorporalitas 2 5 , 9 3 . 
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άσαρκος: spiritualis 225,47. 
άσεμνολόγητος: neglectus 155, 19. 
άσημος: argentum 248,54. 
άσιτία: ieiunium 14,82. 
άσκαρδαμυκτέω: haud nictor 278, 89. 
άσκύλτως: imperturbate 305,84. 
ασκός: culeus, uter 17, 26. 176, 30. 
άσπιδίσκη: fimbria vestís 111, 93. 112, 

32. 
άσπίς: clipeus 182 ,17 .18 .23 . 
άστεΐζομαι: me facete gero 174, 64. 
άστειότης: urbanitas (dicendi) 67, 44. 
άστήρ: stella (de abusu earum astrologico) 

74 ,68 .80 . 255,88. 265,42. 272,82. 
αστραπή: fulgur 89, 93. 288, 15. 299, 

87. 
άστραπηβολέω: fulguro 137,26. 
άστρο3έτημα: constellatio, sidus 19,68. 
άστρον: sidus 102,92. 107,62. 137,23. 

184, 64. 
άσυμφανής ν. άξυμφανής 
ασυνήθης: insolitus 263,87. 
ασώματος: incorporalis 25, 94. 35, 63. 

43, 67. 
άταλός: tener 116,87. 
άτεγκτος: durus 247, 11. 
αίιγασμα: splendor 216,53. 
αυλαξ: sulcus 205,2. 
άϋλία: materiae vacuitas 25 ,82 .94 . 110, 

66. 
άυλος: incorporeus, expers materiae 11, 

5. 110,69. 
αυλός: tibia 59,55. 
αϋπνία: pervigilium 75, 23. 138, 52. 
αύταγα3ότης: summa benignitas 239, 57. 
αυτάρκης: sibi sufficiens, contentus 186, 

59. 
αυτόνομος: sui iuris, liber 210, 64. 
αύτόξυλος: omnis e ligno confectus 171, 

61. 
αύτοπαράκλητος: a se ipso vocatus 297, 

11. 
αυτοσχέδιος: extemporalis, ex tempore 

127,66. 226,6. 
αύχμηρότης: ariditas 291,69. 
άφέλεια: simplicitas 62, 45. 255, 79. 
άφελής: simplex 258,90. 294,20. 
αφήγημα: narratio 259, 18. 
άφήγησις: narratio 211,9. 213,82. 
άφομοίωσις v. όμοίωσις 
αφοριστικός: concise dictus 64 ,36 . 160, 

90. 

άχ3οφορικός: onus ferens, baiulatorius 
176, 13. 

άψίν3ιον: absinthium 132, 67. 70. 72. 73 
άψιν3ος: absinthium 122, 13. 
άψόρρους: refluus 303, 10. 

Β 

βα3μιδόω: exorno gradibus 189, 74. 
βα3μίς: gradus 156,46. 
βα3μός: gradus 84,31. 295,47. 296,64. 

298.57. 300,94. 302,80. 
—τέλειος: summus gradus seu gradus Ordi-

narius 295, 47. 
βα3υκυμία: unda magna 306, 15. 
βα3ύς: profundus 77, 60. 259, 15. 
βαΐον: ramus palmae 98,16. 140,23.36. 
βακτηρία: baculus (sc. episcopalis) 86, 4. 
βάπτισμα: ablutio seu baptisma (sc. chri-

stianum) 231,92. 
βασιλική (sc. οδός): (via) regia v. indie, ad 

res Byz. spect. s. v. βασιλικός 
βάτραχος: rana 211,10. 
βέβηλος: profanus 307,55. 
βηματίζω: gradior 116,89. 257,51. 
βήρυλλος: beryllus 135,77. 
βιβλιογραφέω: libris inscribo 177, 58. 
βιβλιο3ήκη (sc. σοφίας): bibliotheca (sc. 

sapientiae) 118,65. 
βιβλίον: liber 83 ,81 .92 . 119,14. 127, 

86 (loc. cit.). 139, 4. 193, 90. 246, 78. 
296,73. 

— : libellus seu accusatio 67,33. 
βίβλος: liber 24,48. 47,46. 68,80. 225, 

44. 251,46. 255,81. 259,19. 296,68. 
70. 

βίος: vita 4, 58. 8, 2. 9, 29. 39. 12, 29. 
16,46. 18,34. 19,74. 20 ,20 .26 . 22, 
70. 76,27. 105 ,3 .73 .79 . 82. 84. 86. 89. 
93. 110,82. 112,45. 1 1 3 , 5 7 . 6 7 . 8 4 . 
118,64. 119 ,79 .84 . 123 ,25 .51 . 124, 
62. 71. 128, 18. 133, 9. 15. 135, 74. 
136, 2. 165, 49. 201, 22. 203, 36. 52. 
204.58. 209,27. 210,61. 217,21. 225, 
52. 233 ,38 .50 .51 .59 . 234,95. 235,4. 
14. 245,60. 246,63. 249,70. 252,64. 
259 ,27 .28 . 283,46. 285 ,40 .41 . 298, 
35 .54 . 299,85. 300,11. 3 0 2 , 6 7 . 6 8 . 
305,93. 306,3. 6. 13. 17 (loc. cit.). 

βλάβη: damnum 72,88. 
βλάβος: damnum 72,88. 
βλυστάνω: scaturio 100,27. 
βό3υνος: fovea 208, 14. 25. 
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βότειρα: nutrix 173 ,22 . 
βότρυς: uva 158 ,33 . 
βουδοίνης: vorator boum (epitheton Her-

culis) 174 ,63 . 
βουκολικό;: pastoralis 178 ,9 . 
βουλυτός: tempus vespertinum 146, 88. 
βοϋς: bos 2 0 5 , 3 . 2 2 2 , 5 9 . 6 0 . 
βουστάσιον: bubile 173 ,2 . 
βραχυήμερος: paucis diebus congestus 78, 

18. 
βραχυλογία: brevitas (se. orationis) 65, 

66. 7 2 , 1 1 . 7 3 , 2 2 . 
βραχύλογος: brevis (se. in sermone) 73, 

19. 
βραχύνω: abbrevio 101 ,39 . 
βραχύφιλος: amicus per breve tantum 

tempus 52, 48. 
βρεφό3εν: a párvulo 285, 20. 
βρεφοκόμος: infantes curans 21, 67. 
βροντή: tonitrus 2 2 7 , 2 8 . 3 3 . 2 8 8 , 1 6 . 
βροντόφωνος: tonans 7 6 , 5 4 . 121 ,51 . 
βρωματίζω: cibum praebeo 177 ,51 . 
βύσσινο;: lineus 103 ,20 . 
βύσσος: linum 1 0 8 , 1 . 2 . 1 1 1 , 9 0 . 9 1 . 

Γ 

γάλα: lac 4, 48 (loc. cit.). 8 , 7 5 . 18 ,52 . 
53. 2 9 , 4 7 . 4 8 , 7 4 . 118 ,36 . 143 ,81 . 

— : de precibus, i. e. lac mysticum 74, 54. 
— : 1.1. astronomicus 2 3 0 , 4 6 . 
γαλακτοφάγος: lactivorus 2 9 , 4 7 . 
γαλήνιος: serenus 222, 13. 
γαληνότατος: serenissimus 217, 19. 
γαληνότης: serenitas 2 1 6 , 6 2 . 
γάμος: nuptiae 170,3 . 172 ,77 . 282 ,21 . 
γαστήρ: venter 23, 24 (loc. cit.). 4 2 , 2 6 . 

4 3 , 5 0 . 7 5 , 9 0 . 121 ,69 . 154 ,76 . 165, 
52. 64. 166, 91. 93. 173, 4. 174, 57. 
1 7 6 , 2 5 . 2 8 . 184 ,86 . 187 ,6 . 

γαυρίαμα: exsultatio 5 6 , 6 2 . 
γενάρχης: pater generis (sc. humani, i. e. 

Adam) 139, 19. 
— : princeps generis 295, 26 (i. e. Abraam) 
γένεσις: generano 1 1 , 6 . 
γεννάδης: nobilis 2 7 8 , 8 4 . 
γενναίος: nobilis 116 ,67 . 117 ,94 . 208, 

16. 2 6 6 , 9 1 . 290 ,30 . 3 0 5 , 8 6 . 
γενναιότης: nobilitas 2 5 7 , 5 9 . 
γεννητικός: vim generandi habens 170,10. 
γένος: stirps 10 ,51 . 1 0 6 , 1 3 . 1 4 . 116 ,72 . 

142 ,66 . 181 ,87 . 237 ,84 . 2 4 6 , 9 0 . 247, 

9 . 1 2 . 2 4 8 , 4 2 . 2 4 9 , 6 7 . 2 5 1 , 4 6 . 253, 
30. 2 7 1 , 6 0 . 

— : populus 2 6 3 , 8 2 . 
γερονταγωγός: ductor senis 21, 68. 
γεφύρωμα: pons 2 4 5 , 3 1 . 3 3 . 2 7 3 , 9 . 
γεωμέτρης: agrimensor 8 6 , 7 3 . 
γεωμετρικός: geometricus 172 ,67 . 
γεώργιον: ager 2 4 0 , 6 6 . 
γεωργός: agrícola 158, 32. 223, 6 

(transi.). 2 2 9 , 2 0 (transi.). 2 3 9 , 5 8 . 248, 
31 (transi.), 

γίγας: homo immanis proceritatis 247, 
27. 2 5 7 , 5 3 . 

γλαυκίζω: colorem glaucum profero 135, 
76. 

γλαφυρολογία: oratio elegans 153, 54. 
γλαφυρός (-ώς): elegans (eleganter) 67, 

42. 149 ,22 . 
γλαφυρότης: elegantia 2 2 5 , 4 8 . 
γλύκασμα: dulcitudo 4 , 5 6 . 6 7 , 3 1 . 126, 

47. 132 ,72 . 2 5 8 , 9 0 . 
γλυκασμός: dulcitudo 139, 19. 2 8 6 , 5 9 . 
γλυκύς: suavis, dulcís 3, 26. 4, 28. 43. 

117 ,22 . 129 ,61 . 132 ,67 . 215 ,46 . 220, 
94. 2 2 7 , 1 0 . 3 7 . 2 2 9 , 1 5 . 2 3 0 , 5 2 . 257, 
44. 2 6 5 , 3 2 . 2 6 7 , 5 . 2 7 8 , 7 9 . 2 9 8 , 3 1 . 
304, 30. 32. 

γλυκύτης: suavitas 4, 46. 49. 8, 75. 62, 
44. 69, 14. 80, 88. 122, 12. 132, 68. 
140 ,22 . 2 1 4 , 6 . 2 1 5 , 4 9 . 2 1 6 , 6 3 . 

- : dulcedo 2 2 6 , 7 8 . 2 2 7 , 2 6 . 4 2 . 2 4 4 , 6 . 
2 8 2 , 4 2 . 2 9 6 , 7 4 . 7 7 . 

γλύμμα: caelatura 112 ,38 . 118 ,71 . 124, 
78. 

γλώσσα (γλώττα): lingua 4 5 , 4 1 . 6 1 , 2 2 . 
7 3 , 4 4 . 7 4 , 5 2 . 7 5 , 2 0 . 7 6 , 5 0 . 5 3 . 77 , 
60. 89, 88. 89. 104 ,68 . 135 ,47 . 139, 
86. 141 ,27 . 148 ,58 . 178 ,92 . 2 0 4 , 6 1 . 
209 ,58 . 224 ,20 . 226, 81 (loc. cit.). 233, 
55. 2 4 1 , 2 . 2 4 6 , 7 9 . 2 5 8 , 8 9 . 2 6 3 , 7 2 . 
90. 2 8 1 , 8 6 . 

— : vox rarius usitata 7 1 , 6 9 . 
γλωσσοκομέω: articulo 2 5 9 , 3 2 . 
γνώσις: cognitio 3 5 , 4 9 . 8 1 , 3 8 . 8 2 , 5 2 . 

8 7 , 3 3 . 3 4 . 9 2 , 9 1 . 104 ,46 . 1 0 9 , 3 7 . 4 2 . 
113 ,54 . 118 ,62 . 1 2 5 , 6 . 1 5 . 1 9 . 9 2 . 128, 
17. 18. 130, 85. 89. 154, 70. 179, 27. 
33. 2 2 0 , 2 . 5 . 1 4 . 8 7 . 2 2 1 , 2 0 . 2 3 . 226, 
79. 2 5 7 , 3 8 . 2 8 0 , 6 3 . 2 8 1 , 9 2 . 

-'ιερά: doctrina sacra 147 ,31 . 
γοργότης: impetus (sc. orationis) 3 , 1 1 . 
γράμμα: litterae 4 , 6 1 . 2 0 7 , 6 2 . 
— : pl.:eruditio 2 0 4 , 6 3 . 
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γραμματικόζ: grammaticus 70, 19. 
γραφεΐον: stilus 2 0 4 , 7 3 . 
γραφικός (-ώς): in sacra scriptura relatus 

6, 10 (adv.). 89, 19. 179, 36. 46. 193, 
85. 2 3 5 , 3 . 2 6 5 , 4 6 . 

γραφίς: stilus 2 0 4 , 6 7 . 
γράφω: accuso 6 7 , 3 5 . 
γυμνασία: exercitatio 131 ,22 . 2 7 6 , 4 1 . 
γυμνάσιον: ludus equester 2 0 5 , 9 1 . 
γύμνασμα: exercitatio 4 6 , 5 . 51 ,15 . 276, 

28. 
γυμναστικός: declamatorius (de oratione) 

131, 15. 
γυμνητεύω: nudus sum 149, 2. 
γύναιον: femina 247, 10. 
γυνή: femina 67, 3 4 . 3 5 . 105 ,80 . 129, 

55. 278, 5. 91. 279, 9. 17. 19. 21. pl.: 
mulieres 7 5 , 3 . 2 0 6 , 4 2 . 4 6 . 2 7 8 , 8 7 . 

γωνιόομαι: angulis definió 1 1 1 , 4 . 

Δ 

δαιμόνιον: daemon 122 ,91 . 
δαίμων: daemon 1 9 , 7 7 . 3 1 , 1 0 . 6 0 , 7 6 . 

94, 86. 
δαιταλουργέω: cenam paro 276, 10. 
δαίτρευμα: cena 173 ,33 . 
δασέως: dense 7 0 , 1 8 . 2 4 . 2 8 . 
δασύνω: vocalem inspiro 7 0 , 2 1 . 
δασύς: littera densa 70, 23. 24. 26. 27. 
δειλανδρία: ignavia 2 7 5 , 8 2 . 
δείλανδρος: timidus 9 1 , 5 8 . 
δεινότης: eloquentia 138 ,69 . 
— : acrimonia 145 ,62 . 
δείξις: vis vocis 47, 63. 
δεκάπληγοι: decern poenae (sc. Aegypti) 

60, 78. 
δέλτος: tabella (sc. legis) 306, 23. 
δεξιωτικός: hospitalis 177 ,56 . 
δευσοττοιός: sempiternus 122 ,92 . 
δευτερολογία: oratio altera 266, 82. 
δεχάς: receptrix 110 ,58 . 
δηλέομαι: deleo 2 0 0 , 7 6 . 
δηλητηριάζω: vulnero seu veneno 7 4 , 6 1 . 
δηλονότι: scilicet 8 9 , 9 . 
δημαγωγός: populi ductor 75 ,95 . 95 ,6 . 
δημιουργός: creator 52, 32. 71, 60. 
δημοτελής: publicus 175 ,74 . 
διαβολή: calumnia 19, 81. 31, 28. 32, 

41. 166 ,92 . 
διαγανόω: splendorem afficio 128, 8 

(pass.). 
διαγνωμονέω: diudico 270, 14. 

διαγράφω: accuso 2 4 6 , 7 0 . 
διαδόσιμος: distribuendus 130 ,94 . 
διαζωγραφέω: depingo 6 8 , 5 9 . 265, 35. 
διαρρέω: perscrutor 9 4 , 5 9 . 
διακηρύκευμα: praeconium 2 1 8 , 3 4 . 
διακηρυκεύω: per praeconem nuntio 130, 

75. 
διακονέομαι: fungor 128, 15. 
διακονέω: exsequor 126 ,33 . 
διαλεκτική: disputatrix, dialéctica 91, 57. 
διαλεκτικός: dialecticus 9 0 , 2 1 . 
διάλεκτος: lingua 2 6 3 , 8 7 . 
διάλεξις: disputado 145 ,54 . 
διαλεπτολογέομαι: discepto 6 5 , 6 0 . 
διαλογικός: dialogicus 61, 15. 
διάλογος: sermo 129 ,62 . 
διαλυγίζω: flecto 2 5 7 , 5 7 . 
διανιστάω: excito 17, 16. 
διαρ3ρόω: articulo 145 ,57 . 
διαρτία: species 2 7 6 , 3 6 . 
διασκάλλω: perquiro 129 ,31 . 
διασκευάζω: instruo 3 8 , 7 2 . 
διασκευή: argumentum 3 0 1 , 5 1 . 
διατί3ημι: dispono 6 2 , 3 8 . 
διατορνόομαι: circulor seu versor (sc. in-

ter) 173 ,20 . 
διάτορος: clarus, translucidus 76, 54. 

138 ,67 . 178 ,93 . 2 2 7 , 3 0 . 
διατρανόω: articulo 127 ,77 . 
διαυλωνίζω: transeo 5 1 , 5 . 
διαφαύσκω: luceo 125, 16. 
διαφυγγάνω: fugio 7 9 , 3 5 . 
διάφωνος: dissonus 3 7 , 2 7 . 
διγενής: quod duorum generum est 76, 

86. 
διδυμοτοκέω: geminos parió 309, 23. 
διεγερτής: excitator 155, 10. 
διεκπεραίνω: dilato 138 ,80 . 
διεκρέω: perfluo 176 ,38 . 
διεκφαίνω: ostendo 110 ,67 ; med.-φαίνο-

μαι appareo 256, 37. 
διεξοδικός (-ώς): spatiosus (-e), copiosus 

(-e) 3 5 , 8 1 . 138 ,56 . 
διέξοδος: narratio (t. t. rhetoricus) 228, 

53. 
διευ$ετέω: dispono 193 ,81 . 2 5 5 , 1 . 281, 

82. 
διήγημα: narratio 259, 16. 273, 14. 
διήγησις: narratio 2 1 3 , 5 9 . 
δίκαιον "Ρωμαϊκόν: ius Romanum 238, 

14. 
δικαιοσύνη: iustitia 13, 67. 68, 53 (loc. 

cit.). 7 5 , 7 . 1 2 . 262, 57 (loc. cit.). 
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δίκη: ius, actio 11, 82. 73, 30. 83, 79. 
80. 187,76. 199,38. 271,39. 306,10. 
22. 

— : res, causa 67,33. 
διλογία: iteratio eiusdem vel verbi vel dicti 

132, 49. 
διοίκησις: administrado, officium 114,95. 
διόρασις: perspicientia 6, 94. 195, 24. 

perspicacitas 130,89. 199,39. 208,9. 
δίτταλτος: anceps 102,77. 
διττλάζω: duplico 67,27. 
διττλόη: duplicitas (sc. substantiae huma-

nae) 14,85. 47,63. 67,43. 
δίσπαις: bis puer, i. e. senex 227,16. 

297,5. 
δισσεύω: duplico 175,73.74. 
δισυλλάβων duabus constane syllabis 71, 

51. 
διτροτπα: animus inconstans 132,50. 
διττολογέω: bis dico 228, 43. 
διφορέω: duobus modis scribo seu effero 

72, 87. 
δίφρος: bigae 172,95. 
διφυής: ancipite natura praeditus 303,13. 
δίχρονος: vocalis anceps 71,71. 
δίψα: sitis 72,89. 200,73. 201,11. 
δίψος: sitis 72,88. 
δογματικός: dogmaticus 89,89. 
δοιάζομαι: inclino 109,44. 
δολιόω: utor dolo 121,72. 
δόλος: fraus 50,57. 
δόναξ: calamus 224, 31 (loc. cit.). 
δραγμεύω: spicas colligo 272,91. 
δράκων: draco 148,70. 165,63. 276,13 

(loc. cit.). 303,7. 
δρέπανον: faix 205,2. 
δριμύττω: punió 124,61. 
δρόμος: cursus (sc. orationis) 182,9. 
δρόσος: ros 24, 42. 36, 15. 38, 94. 
- : sudor 185,29. 
δροσώδης: sucosus (de iuventute) 201,2. 
δύναμις: vis 164, 43. 170, 17. 
δυσανάβατος: difficilis ascensu 88, 57. 
δυσανάκαμτττος: difficilis redamatu 52, 

21. 
δυσανέλικτος: difficilis explanatu 83, 89. 
δυσαπσλείπτως: difficile extersu 119,10. 
δυσδιεξόδευτος: difficilis extricatu 246, 

80. 
δυσεγχείρητος: difficilis factu 170, 26. 
δυσέκφαντος: difficilis explanatu 40, 38. 
δυσένδοτος: difficiliter concessu 201,3. 

δυσήκοος: difficilis auditu 145, 60. 
δυσκλήρημα: calamitas 303,94. 
δυσπετέω: aegre fero 266, 70. 
δυσώττησις: supplicium 305,87. 
— : reverentia 210,81. 
δωδεκάς: numerus duodenarius 120, 20. 
δωροφόρημα: largitio 256,20. 

E 

εαρ: ver 191,29. 204,76. 208,1 . 236, 
53. 298, 53. 300,14. 

έβδομαδικός: septenarius 28, 6. 16. 29, 
26. 

έβδομάς: numerus septenarius 28, 22. 
εβδόμη: septimus dies 2 9 , 3 1 . 3 3 . 3 4 . 
έγγραφος: scriptus 96, 32. 268, 57. 281, 

82. 
εγερσις: excitado 17, 10. 28. 
έγκαταττοντόω: submergo 302,63. 
έγκαταφυτεύω: insero 250, 18. 
έγκονίζω: pulvere profundo (i. e. ad pug-

nam praeparo) 285, 23. 
εγκράτεια: continenda 4, 38. 5, 92. 134, 

27. 
έγκρατευτής: homo continentiam exer-

cens 14,81. 
έγκρίς: libum dulce 132,68. 283,45. 
έγκροαίνω: dilator 8 ,72. 240,78. 268, 

38. 
εγκύκλιος: universalis 131,9. 
έγκυμονέω: praegnans sum 123, 46. 
έγκύμωυ: praegnans 139,90. 
έγκώμιον: laudatio 10, 50. 63. 11, 87. 

12,35. 13,49. 21 ,42 . 68,69. 96,53. 
97 ,58 . 100 ,15 .19 . 101,39. 138,82. 
142, 56. 62. 64. 149, 17. 150, 50. 201, 
15. 237,85. 240,69. 254,37. 

έγχαράττω: inscribo 83,77. 
εγχος: hasta 70,21. 
έ$ελόκακος: malevolus 254,47. 
ε3ιμον, τό: mos 305, 75. 
ε3ος: mos, consuetudo 97,57. 306,6 .18 . 

27. 29.34. 95. 307,39. 40. 41. 45. 55. 64. 
είδος: species 3,5. 68,51. 72,97. 109, 

25. 125,9. 141,32. 195,2. 
— : genus dicendi 3,7. 
εικονίζω: imagino 6 ,28 . 
εΐκών: imago, effigies 7, 52. 34, 19. 21. 

44 ,4 . 46,11. 115,53. 141,8. 150,55. 
170,8. 193,81. 270,15. 273,17. 

ειμαρμένη: fatum 74,68. 
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εϊρηυάρχης: arbiter, pacator (significatio 
Christi) 3 0 , 7 8 . 

ειρήνη: pax 22, 73. 89, 2. 95. 91 (cir-
cumscriptio nominis proprii). 174, 44. 
196 ,42 . 2 0 8 , 2 . 9 2 . 9 3 . 2 1 4 , 7 . 2 3 4 , 9 5 . 
2 5 1 , 5 5 . 2 5 7 , 7 0 . 2 8 2 , 2 9 . 3 1 . 

είρκτή: carcer 294, 11. 
ειρμός (sc. τοϋ λόγου) : series (sc. orationis) 

8 4 , 1 3 . 
είσέρρω: impello 2 3 5 , 8 . 
είσοδιάζω: colligo 2 3 5 , 1 6 . 
ε ϊσοπτρον ν. εσοπτρον 
έκβα3ρεύω: exstirpo 153 ,47 . 
έκβάλλω: praetermitto (sc. syllabam) 71, 

71. 
έκδίκησις: ultio (i. e. circumscriptio officii) 

8 4 , 2 5 . 8 5 , 6 6 . 8 6 , 8 1 . 
έκδικητήξ: ultor 8 5 , 5 1 . 
έκδισκεύω: eicio 12 ,22 . 143 ,7 . 
έκ3ροέω: exterreo 285, 15. 288, 15. 
έκλάλημα: eloquium 180 ,79 . 
έκλογισμός: ratiocinatío 70, 19. 
εκμαγμα: impressio cerae 104, 36. 
έκμέλπω: cano, laudibus tollo 109, 28. 
έκμίμημα: imitatio 2 9 7 , 8 . 
εκνίκημα: victoria 7 3 , 4 0 . 8 7 , 3 9 . 114, 

17. 2 3 8 , 1 1 . 2 4 6 , 8 1 . 2 7 0 , 4 . 1 8 . 281, 
6. 

έκττιδύω: scaturio 126 ,36 . 
έκπομττεύω: effero 4 8 , 4 . 
εκπτωσίζ: syncopa 7 1 , 7 0 . 
εκστασις: excessus mentís 43, 65. 
έκσφράγισμα: impressio 119, 81. 121, 

45. 
έκτρέχω: excurro (oratione) 7 6 , 4 1 . 
- : fugio 146 ,12 . 
εκφανσις: explicatio 124, 84. 129, 39. 

130 ,93 . 133 ,6 . 
έκφαντικός: detegens, pa lam faciens 137, 

27. 
έκφαντορικώς: clare 179 ,41 . 
Ικφάντωρ: revelator 118 ,73 . 142 ,39 . 
εκφασίξ: explicatio 112 ,51 . 
έκφλόγωσις: inflammatio 108, 14. 
έκφοιτέω: publicor 3 0 7 , 5 5 . 
έκφραστικώς: more descriptionis 155 ,2 . 
έκφρύττω: torreo 15, 15. 
εκφωνέω: exclamo 155 ,22 . 
έκφώνησις: pronuntiatio 37, 27. 72, 14. 
έκχέω: ef fundo 5 6 , 4 8 . 
ελαιον: oleum 7 0 , 3 1 . 3 3 . 3 9 . 7 1 , 4 4 . 135, 

69. 196 ,52 . 

ελαφος (etymologia): cervus 70, 23. 
έλεγχείη: probrum 7 2 , 8 7 . 
ελεγχος, ό: argumentum 7 0 , 2 1 . 7 2 , 8 7 . 
ελεγχοξ, τό: probrum 72, 87. 
έλεέω: misereor 68, 65. 283, 72. 
ελεημοσύνη: misericordia 6, 16. 27, 83. 

85. 64, 19. 28. 68, 72. 70, 29. 92, 89. 
106 ,16 . 119 ,91 . 

ελεήμων: misericors 68, 76. 79. 69, 94. 
7 1 , 7 6 . 

έλελεϋ: heu (exclamado clamoris ploran-
tis) 6 9 , 6 . 

έλεό3ρετττος: crescens in paludibus 70, 
29. 

ελεοξ, ó: misericordia 3, 26. 4, 33. 6, 30. 
8 ,86 . 2 7 , 8 1 . 8 3 . 6 2 , 6 0 . 6 4 , 2 0 . 2 3 . 65, 
58. 66, 2. 4. 84. 88. 68, 63. 66. 69. 71. 
6 9 , 2 . 4 . 9 . 1 3 . 1 6 . 8 2 . 7 0 , 1 8 . 2 9 . 7 1 , 4 4 . 
7 2 , 2 . 86 (bis). 90. 94. 95. 7 3 , 2 9 . 3 5 . 74, 
70. 74. 75, 17. 76, 29. 36. 95, 20. 96, 
44. 1 0 4 , 4 9 (bis). 1 0 5 , 7 2 . 8 1 . 106 ,12 . 
27. 35. 36. 108, 79. 116, 84. 122, 8. 
1 9 3 , 5 . 194 ,30 . 2 4 7 , 1 4 . 258 ,73 . 284, 
7. 2 8 7 , 8 3 . 8 7 . 2 9 0 , 2 8 . 2 9 1 , 7 3 . 303, 
15. 3 0 6 , 6 . 7 . 1 2 . 3 0 9 , 2 1 . 

ελεος, τό: misericordia 8, 82. 28, 86. 87. 
63, 85 (loc. cit.). 65, 72. 69, 95. 72, 9 
(bis). 86. 103,25. 115 ,44 . 147 ,38 . 202, 
22. 217, 20. 293, 14. 305, 64. 306, 3. 
8. 306, 36. 3 0 9 , 1 2 . 

ελευ3εριότηζ: liberalitas 62, 48. 68, 74. 
ελλαμψις: i l luminano 13 ,73 . 178 ,15 . 
ελλογοζ: rationis capax 118 ,50 . 119 ,79 . 

138 ,66 . 
ελοξ: palus 7 0 , 2 7 . 
έμβόημα: inclamatio 17 ,21 . 
εμβόλιμο;: intercalaris 303, 93. 95. 
έμβρί3εια: gravitas 114 ,24 . 227 ,24 . 
εμβρι3ής: gravis 6 3 , 9 4 . 109 ,43 . 118, 

37. 2 6 3 , 7 7 . 2 7 6 , 1 6 . 2 8 4 , 5 . 
έμβρίμησις: reprehensio 153 ,48 . 
έμβρωματίζω: colo 177, 51. 178, 90 

(med.) devoro 275, 91. 
εμμέλεια: concinnitas 6 9 , 2 . 131,19. 224, 

24. 2 2 7 , 2 7 . 
εμμελώς: concinne 155 ,95 . 
έμμέριμνος: sollicitus 148 ,72 . 
εμμουσοξ: a Musis imbutus 130, 3. 
έμμούσως: musice 3 8 , 7 1 . 
έμτταρέχω: concedo 140 ,23 . 
εμπειρία: peritía 130, 88. 139, 87. 285, 

16. 17. 
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έμ-ττεριφέρομαι: circumerro 306, 13. 
έμπεριφέρω: mecum fero 158, 14. 15. 
έμπλακος: in tabula incisus 220, 17. 
έμττλατύνω (sc. λόγον): dilato 12, 42. 

259, 16. 
έμττνέω: inspiro 9, 16. 70, 28. 
έμττορευτικόν: merces navigationis 19, 84. 
έμττύριος: ardens 91,55. 
— : igneus 231,86. 
εμφαντικός: exprimens 66, 11. 
έμψυχος: animatus 10,54. 264, 3. 
— : vivus 263,68. 
εναγώνιος: ad certamina destinatus 171, 

62. 
ένανατταύομαι: conquiesco 234,86. 
έναπαστράτττω: splendeo 262,58. 
έναττερεύγω: evomo 266,68. 
έναττοττλύνω: abluo 132,66. 
έναττοττνίγω: suffoco 134,36. 
έναρμόνιος: harmoniae musicae modulis 

inclusus 59, 53. 
έναυγάζομαι: illustrar 147,32. 
έναύγασμα: illuminatio 202,7. 
ένδαδουχέω: illumino 149,21. 
ένδαψιλεύομαι: praebeo 99, 25. 305, 77. 

309, 44. 
ένδομυχέω: lateo 94,81. 
ένδυμα: vestimentum 172,77. 
ενέργεια: actio 125,10. 165,46 sq. 166, 

15. 170 ,6 .9 . 218,31. 
ενέργημα: actio 110,82. 170,5. 
ένευ9ηνέω: abundo 116, 65. 234, 82. 

239, 37. 
ένευκαιρέω: est mihi tempus 255, 85. 
— : studeo 116,67. 
έν3εμα: frustulum 146, 11. 
έν3εος (έν3ους): a deo imbutus 4, 39. 10, 

71. 75 ,13 . 79,40. 84 ,31 .36 . 92,13. 
94, 66. 95, 4. 96, 52. 97, 74. 98, 5. 
100 ,14 .17 . 106,30. 110 ,59 .79 . 122, 
2. 125, 85. 92. 127,63. 138,76. 140, 
26. 179,23. 186,52. 191,31. 199,36. 
200,67. 202,27. 207,84. 223,87. 229, 
16. 231 ,70 .79 . 232.4. 237,70. 261, 
25. 267,5. 270,1 . 271 ,56 .57a . 275, 
5. 277,57. 282,31. 284,87. 290,36. 

έν3ουσιώδημα: delirium 41,76. 
ενιαίος: singulus 101,47. 
ένιαυτός: annus 55 ,3 .10 . 56,47. 58,25. 

37. 100,23. 233,63. 303,94. 
έννεάς: nonarius numerus 118,62. 
έννομος: pulcher 116, 77 (cf. Suda s. v. 

κα3ωσιωμένος: i. e. κόσμιος). 

ένοικος: incola 248,30. 
ένοτττρον: speculum 285,34. 
ένσεμνύνομαι: glorior 119,78. 
ένσηκάζω: includo 306,23. 
ένσήμασμα: signaculum 44,91. 
ένστίλβω: resplendeo 285,33. 
εντελής: perfectus 110,81. 111,19. 115, 

61. 118,41.43. 
έντευξις: oratio (preces) 73,42. 104,51. 
έντός: interius (de homine) 132, 44. 
έντρανίζω: perspicio 139,9. 
έντριτος: triplex 269,90. 
έντυγχάνω: oro 14, 14. 127, 55. 
— : deprecor 138,52. 
έντυχία: preces 8 ,85. 
ένυλος: materialis 109,25. 
ένυπόστατος: substantialis, insitus 262, 

35. 
ένωσις: unió 5, 63. 228, 63. 258, 4. 
έξα3ερίζω: contemno 242,52. 
έξακαν3όω: spinosum reddo 211,93. 
έξαμμα: fax 276, 12. 
έξαναβλύζω: ebullio 146,5. 
έξατταλείφω: extergo 76,57. 
έξαρμα: elevatio, sublimitas 226, 92. 
έξάς: sexis 120,21. 
εξευρίσκω: invenio 62,37. 
έξηκοστύς: numerus sexagenarius 295, 

57. 
έξιλέωσις: prex reconcilians 120, 28. 
έξίστημι: aberro 110,64. 
έξίσωσις: exaequatio 13,68. 
εξιχνιαστής: investigator 261,25. 
έξομοίωσις: assimilatio 295,32. 
έξονομακλήδην: nominatim 120, 15. 
έξω cxvSpcoTroç: corpus humanum (sine 

anima) 120, 36. 
έξωκεανίζω: proluo 204,85. 
έξωραΐζω: exorno 263,68. 
έξώρροττος: extra versus 9, 40. 120, 18. 

186,71. 
εξωτερικός: paganus 68,60. 70 ,41 . 
έορτή: sollemnia 140,37. 174,46. 180, 

72. 254,55. 265,40. 
έόρτια: sollemnia 202,19. 
έπαινος: laudado 10,51. 101,37. 
έπαναδύομαι: revestior 303, 19. 
έπανασώζω: restituo 297,2. 
έτταυχένιος: umeris susceptus 121, 61. 
έπεισχέω: superinfundo 98,89. 
έττελευστικώς (-ώτερον): paucis breviter 

attingens 68,70. 79,50. 180,52. 
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έπεντρανίζω: aspicio, intueor 125, 88. 
1 8 7 , 7 4 . 1 9 3 , 1 0 . 

έ π ε ξ α γ ω γ ή : eductio exercitus 279 , 8. 
έπεξεργαστικώς: exacte, proprie 2 5 5 , 8 1 . 
έττιβατήριος (sc. λόγος): oratio coram 

nave appulsa habita 250 , 2. 
επιβολή: argumentum 64, 7 . 25. 29. 
επιβουλή: insidiae 19, 81. 31, 34 . 50 , 

58 . 1 6 4 , 3 7 . 
επίγειος: terrenus 2 8 9 , 2 2 . 
επί δήμος: visitator 2 0 6 , 4 4 . 
έπιδρομάδην: festinanter 8 0 , 9 0 . 
έπιζυγόω: claudo 2 5 8 , 7 4 . 
επιζύγωμα: vinculum 303 , 16. 
έττιθιασεύω: bacchor 1 3 7 , 3 1 . 
επιθυμία: cupiditas 2 2 , 7 5 . 38 ,81 . 3 9 , 3 . 

6. 49 , 37 . 135, 70 . 251 , 50 (loc. cit.). 
2 7 3 , 1 2 . 

έπικάω: aduro, p. p. (sole) adustus 263 , 
80. 

έπικόσμημα: ornamentum 1 4 2 , 3 5 . 149, 
22 . 2 5 1 , 3 6 . 2 6 0 , 3 8 . 

έπίκρυψις: occultatio 4 8 , 8 8 . 
έπιλέγδην: seiunctim 9 2 , 4 . 2 5 0 , 2 1 . 
έπίλυσις: constitutio posterius expedita, 

confirmationem pristinorum iurium con-
tinens 96 , 36 . 

έπίπνοια: afflatus 2 7 6 , 2 1 . 
έτπττοίησίζ: additio, supplementum 98, 

88. 1 1 6 , 6 7 . 1 3 0 . 6 7 . 
ετππροσ3έω: occulto 2 4 3 , 8 3 . 
επισιτισμός: commeatus, cena 146, 9. 
επισκίαση: obumbratio 4 8 , 8 9 . 
επισκοπέω: observo, episcopatu fungor 

3, 19. 
επιστήθιος: pectoralis 131, 10. 
επιστήμη: scientia 223 , 79 . 285 , 16. 
επιστημονάρχης: peritus 1 9 6 , 5 1 . 
επιστολή: epistula 1 3 1 , 1 5 . 2 0 . 
έπιστολιμαίος: epistularis 1 3 1 , 2 0 . 160, 

91. 
έπίσωστρον: ferramentum seu fraus bel-

lica 2 8 1 , 8 3 . 
επιτάφιος (sc. λόγος): oratio funebris 3, 

8. 10. 
έπιτολμάω: tolero 2 3 4 , 6 9 . 
επιτομή: praecisio 1 5 0 , 5 2 . 
επίτομος: abbreviatus 7 2 , 7 . 
— : praecisus 1 6 0 , 9 0 . 
έπιτρεπτικός: hortatorius, hortativus 178, 

12. 
επιτροχάζω: corripio 1 2 8 , 5 . 

έπίτροχος: volubilis 1 4 5 , 5 6 . 
επιφάνεια: manifestatio, apparitio 115, 

30 . 2 5 8 , 8 2 . 
έπίφαυσις: apparentia 20, 10. 
έπιφόρησις: illatio 1 8 0 , 4 7 . 
έπιχάσκω: inhio 1 4 8 , 6 6 . 
επιχείρησις: argumentatio dialéctica 226 , 

78 . 
εποποιία: epos, scriptio versuum heroico-

rum 6 9 , 8 2 . 1 3 1 , 1 5 . 
εποπτεία: visio 14, 12. 
έπτάρι3μος: numerus septenarius 220 , 4 . 
έπτάστυλος : Septem columnis fultus 89, 

95. 
επωδός ( -óv): carminis lyrici ultima pars 

3 0 0 , 2 4 . 
έπωμαδίως: in umeros (se. tollens) 120, 

26. 
έπωμίς = ώμοφόριον: super(h)umerale, 

i. e. vestís in umeris lata 1 0 9 , 3 8 . 110, 
5 3 . 5 5 . 7 5 . 8 3 . 1 1 1 , 9 2 . 9 3 . 1 1 2 , 3 1 . 3 3 . 
1 1 3 , 6 1 . 1 1 8 , 5 0 . 5 5 . 6 8 . 1 1 9 , 7 4 . 121, 
4 8 . 5 9 . 1 2 4 , 6 7 . 7 3 . 7 7 . 1 2 8 , 2 3 . 2 5 . 129, 
2 9 . 3 4 . 3 5 . 1 3 0 , 7 7 . 

έργαστήριον: officina 5 9 , 7 1 . 7 6 . 
εργάτης: opifex (sc. dei) 1 1 0 , 5 5 . 
έργωδία: labor 1 9 2 , 7 0 . 
έρευξίχολος: bilem vomens 153, 34. 
ερήμη, ή: desertum 1 8 , 5 9 . 
ερημιά: desertum 1 7 , 2 6 . 121, 65. 206 , 

53. 2 3 6 , 4 8 . 
ερημος(-ον): desertus (-um) 1 1 9 , 8 4 . 291 , 

66. 
ερι3ος, ή: textrix 103, 16. 
ερις: rixa 3 1 , 3 6 . 4 9 , 1 8 . 2 5 . 
εριστικός: contentiosus 6 1 , 3 . 
ερμηνεία: interpretado 1 4 5 , 5 8 . 
έρμηνεύς interpres 2 6 3 , 9 1 . 
ερως: amor 52 , 24; nuptiae (κατά νόμον) 

2 5 2 , 6 2 ; blanditiae 2 5 5 , 6 . 
εσοπτρον: speculum 12, 16. 53, 79 . 
εσπέρα: occidens (sc. Europae) 211 , 23. 

2 5 1 , 2 8 . 253 , 31 . 269 , 69 . 70 . 79 . 270 , 
2 1 . 2 6 . 2 7 2 , 7 8 . 8 0 . 2 7 5 , 9 0 . 

έσπέριος: occidentalis 2 6 9 , 7 6 . 274 , 73 . 
2 8 1 , 8 2 . 2 8 7 , 8 . 

έσύστερον: futurus 8 8 , 6 0 . 
εταιρία: sodalitas 5 3 , 7 4 . 
ετερήμερος: alterni dies 9 , 4 1 . 3 1 0 , 6 2 . 
ετεροζυγέω: dissentio 4 6 , 1 9 . 
ετος: annus 1 9 , 6 2 . 5 8 , 3 5 . 1 0 0 , 2 3 . 2 4 

(bis). 
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έτυμότης: pristina significatio (verbi) 
6 9 , 9 . 

ευαγγελικός (-cos): evangelicus 1 8 , 3 7 . 3 8 . 
3 4 , 3 8 . 6 4 , 3 4 . 6 5 , 7 3 . 1 1 9 , 1 3 . 2 0 3 , 4 8 . 
2 4 4 , 94. 

εύαγγέλιον: evangelium 6 , 1 7 . 2 0 , 1 . 37 , 
47 . 9 0 , 3 8 . 9 2 , 8 8 . 1 1 1 , 9 . 1 2 1 , 6 1 . 
1 5 8 , 1 4 . 2 1 0 , 6 9 . 3 0 1 , 2 6 . 

εύανδρία: fortitudo 2 0 4 , 7 1 . 
ευγένεια: nobilitas 1 1 8 , 3 6 . 
ευγενής: nobilis 7 6 , 4 4 . 1 1 4 , 2 3 . 8 7 . 135, 

66 . 2 3 5 , 1 7 . 2 4 5 , 3 3 (sc. pons). 2 5 0 , 2 0 . 
21 . 2 5 8 , 9 0 . 2 7 7 , 5 6 . 

εύγλωττος: linguae accommodatus 69 , 
11. 

ευδαιμονία: fortuna, opulentia 2 5 0 , 11. 
2 8 6 , 5 4 . 3 0 2 , 7 4 . 

ευδαίμων: felix 2 6 0 , 4 5 . 
εύδιάρ3ρωτος: perspicuus 6 3 , 6 7 . 
— : facile articulatu 7 2 , 1 4 . 
— : bene ordinatus 2 2 0 , 8 . 
εύδιατύττωτος: bene constitutus 170, 19. 
ευδοξία: gloria 2 5 8 , 8 7 . 
ευεργεσία: beneficium 6 8 , 7 0 . 9 5 , 2 2 . 96 , 

43 . 104 , 62 . 66. 106, 13. 107, 62 . 72 . 
75 . 1 1 6 , 8 1 . 1 2 9 , 6 3 . 2 1 7 , 2 0 . 2 1 8 , 2 3 . 
2 3 7 , 6 6 . 2 7 7 , 4 4 . 2 8 2 , 4 2 . 2 9 1 , 8 2 . 

ευεργέτημα: beneficium 1 0 4 , 6 0 . 
ευεργέτης: benefactor 1 0 4 , 3 9 . 
ευεργετικός: beneficus 1 0 6 , 2 0 . 107, 65 . 

70 . 1 1 6 , 8 2 . 2 5 2 , 6 7 . 2 9 2 , 9 3 . 3 0 5 , 9 0 . 
εύζωέω: bene vivo 2 0 4 , 8 1 . 
εύζωΐα: vita bona 1 0 4 , 4 8 . 
εύ$υδικέω: iuste ludico 85, 6 9 
εϋ3ύτης: rectitudo 9 3 , 3 4 . 
εύκρατος, ή: caelum mite 2 9 1 , 6 0 . 
εϋκτικός ( -ώς) : optativus 6 2 , 43 . 46 . 4 9 . 

63 , 2 . 69 . 72 . 77 . 79 . 
εύλάλητος: facile dictu 72 , 13. 
ευλύγιστος: facile fractu 2 8 3 , 69 . 
εϋμάραντος: caducus 2 9 8 , 4 7 . 
εύμνημόνευτος: facile memoratu 64 , 36 . 
εύμουσία: lepos 2 2 4 , 3 0 . 
εύτταιδαγώγητος: bene educatus 175, 9. 
εύττερίγρατττος: facile circumscriptu 65 , 

40 . 141, 10. 160, 89. 
εύττερίληπτος: facile comprehensu 7 2 , 7 . 
εύπεριόριστος: facile circumscriptu 65, 

4 0 . 6 7 . 1 6 5 , 7 0 
εύιτοιΐα: beneficium 1 4 0 , 3 2 . 2 3 7 , 68 . 
εύρεσις: inventio 1 1 3 , 7 7 . 8 5 . 
εύρησιεπής: verbosus 6 1 , 2 7 . 

εύρησίλογος: ingeniosus 6 1 , 2 2 . 
εύροέω: facile fluo (de oratione) 2 5 4 , 33 . 

2 6 6 , 89. 
εύροια: facundia, flumen orationis , facili-

tas (sc. dicendi) 8 4 , 1 8 . 2 2 6 , 5 . 
εύροος: fluens (eloquentia) 62 , 35 . 
εύρυ$μία: concinnitas 1 4 5 , 5 1 . 2 2 3 , 1 4 . 
εΰρυ3μος: numerosus, concinnus 1 3 1 , 1 8 . 

1 3 8 , 6 9 . 
ευσέβεια: pietas 94 , 83. 95 , 92 . 2 3 9 , 49 . 

2 7 9 , 2 5 . 
εΰστοργος: gratus 2 5 2 , 7 6 . 
εΰσυγκρότητος: bene conflatus 6 9 , 82. 
ευσύνοπτος: facile intellectu 7 2 , 7 . 
εϋτελεσφόρητος: ad finem bonum per-

ductu 23 , 40 . 
εύτεχνία: sollertia 4 6 , 6 . 
εΰτίνακτος: facile concussu 2 3 9 , 4 1 . 
εΰτονία: tenor firmus, vehementia 2 2 4 , 

16. 
εΰτροχος: volubilis (sc. oratio) 69 , 10. 

7 2 , 8 . 
ευτυχία: felicitas 2 9 8 , 5 1 . 2 9 9 , 7 3 . 
εύφημητήριος (sc. λόγος): orat io fausta 

9 2 , 2 0 . 9 3 , 2 6 . 
— : acclamatio 2 5 4 , 5 3 . 
εύφωνία: vocalitas 7 1 , 7 3 . 
ευχαριστία: gratia 2 0 , 1 2 . 
εύχή: preces 1 5 , 4 5 . 2 3 , 3 9 . 3 7 , 5 3 . 55 , 

1 6 . 2 9 . 6 2 , 5 1 . 6 3 , 3 . 7 4 . 8 0 . 8 2 . 8 3 . 9 1 . 
6 4 , 3 9 . 6 5 , 5 9 . 6 5 . 7 0 . 6 6 , 7 5 . 6 6 , 6 . 68 , 
59 . 7 2 , 6 . 1 4 . 73 , 20 . 23 (bis). 30 . 42 . 47 . 
7 4 , 5 3 . 5 8 . 8 0 . 7 5 , 1 . 6 . 8 5 . 1 7 8 , 8 3 . 180 , 
7 8 . 1 9 1 , 1 2 . 2 2 8 , 6 5 . 2 8 6 , 7 2 a . 2 8 9 , 2 5 . 

- : votum 74 , 80. 9 8 , 13. 2 4 4 , 1. 2 5 9 , 
35 . 2 9 5 , 5 0 . 3 0 4 , 3 2 . 

έφέσιμος (sc. δίκη): appellano 3 0 5 , 6 7 . 
εφεσις: cupiditas 5 3 , 6 3 . 1 1 7 , 2 2 . 3 5 . 161 , 

17. 2 7 5 , 9 2 . 2 9 0 , 4 2 . 
έφίημι: appello 3 0 5 , 7 0 . 
έφοδος: insinuano 4 6 , 5 . 
— (sc. στρατηγική) : incursio 1 1 4 , 4 . 
έχ3ρός: inimicus, i. e. diabolus 2 8 7 , 8 9 . 
— : adversarius (sc. Byzantinorum) 4 3 , 7 1 . 

73 . 1 6 7 , 2 5 . 2 3 8 , 1 7 . 2 0 . 2 8 7 , 8 8 . 9 1 et 
al. 

έωος: orientalis 2 8 7 , 7 . 
εως: oriens 2 6 9 , 7 1 . 2 7 0 , 2 2 . 

Ζ 

ζήλος: fervor 1 2 2 , 2 . 2 7 7 , 6 5 . 
ζήτημα: quaestio 89 , 13. 16. 89. 
ζήτησις: quaestio 8 9 , 9 0 . 9 0 , 4 1 . 
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ζωγράφος: pictor 2 1 7 , 6 . 13. 2 6 2 , 27 . 
ζωή: vita 1 8 , 5 0 . 7 2 , 9 2 . 9 6 , 4 3 . 104 , 

4 6 . 4 7 . 1 6 4 , 4 1 . 1 9 4 , 4 6 . 2 0 1 , 2 3 . 2 2 5 , 
54 . 2 2 2 , 6 8 . 2 3 3 , 6 0 . 2 4 9 , 6 6 . 2 5 5 , 9 4 . 
2 7 5 , 1 . 2 . 2 8 8 , 4 2 . 

ζωογονέω: vivifico, vitam reddo 2 5 8 , 9 2 
ζωογόνος: vivificus 6 , 13. 7 3 , 3 8 . 105, 

4 . 137 , 19. 2 8 4 , 7 . 2 8 5 , 39 . 2 9 1 , 60 . 
2 9 2 . 1 . 3 0 5 , 9 0 . 

ζωοκτονέω: animalia caedo 2 5 , 2 . 
ζωοιτοΰα: vivificatio 7 3 , 4 0 . 
ζωοφάγημα: ali carne 29 , 43 . 
ζώωσις: vivificatio 2 2 , 7 5 . 

Η 

ηγεμονία: imperium (sc. exercitus) 2 1 9 , 
66. 

ηδονή: voluptas 3 0 , 6 2 . 7 1 . 9 2 , 2 3 . 174, 
42 . 1 7 7 , 4 9 . 5 4 . 2 0 8 , 2 . 2 9 6 , 7 7 . 

ή3ος: mos 4 , 5 5 . 4 6 , 3 . 4 7 , 6 4 . 4 8 , 6 . 
4 9 , 3 1 . 5 4 , 9 3 . 7 4 , 5 8 . 9 3 , 3 5 . 1 0 9 , 2 5 . 
1 1 9 , 6 . 2 2 0 , 8 6 . 2 3 4 , 8 0 . 2 5 4 , 3 6 . 2 9 4 , 
19. 

ηλιακός: solaris 1 1 , 1 4 . 2 5 7 , 6 1 . 
ήλικιόομαι: grandesco 2 5 7 , 5 3 . 
ήλίκος: quantus 1 9 5 , 1 8 . 2 3 0 , 4 3 . 
ήλιοβολέομαι: solis lumine illustrer 2 3 3 , 

39 . 
ήλιοπρεττής: soli conveniens 125 , 95 . 
ήλιος: sol 4 , 2 8 . 3 0 . 5 , 6 5 . 8 , 5 . 2 3 , 3 4 . 

6 8 , 5 0 . 9 3 , 4 1 . 4 2 . 4 6 . 1 0 2 , 9 2 . 1 0 7 , 5 8 . 
1 1 0 , 7 2 . 1 2 7 , 6 2 . 1 2 8 , 9 2 . 1 3 3 , 1 5 . 134 , 
18. 1 4 3 , 7 2 . 1 4 6 , 8 9 . 1 5 5 , 9 3 . 1 6 1 , 3 0 . 
1 6 3 , 8 . 8 3 . 1 6 7 , 4 3 . 1 7 4 , 4 8 . 5 1 . 5 3 . 5 4 . 

55 . 1 7 9 , 3 3 . 1 9 3 , 8 0 . 8 3 . 2 0 6 , 3 1 . 2 0 9 , 
57 . 2 1 3 , 6 3 . 2 1 7 , 9 5 . 2 2 5 , 61 (loc. cit .) . 
62 . 2 3 0 , 4 6 . 4 9 . 5 2 . 5 3 . 5 6 . 6 1 . 2 3 1 , 6 3 . 
2 3 3 , 3 4 . 2 3 6 , 3 3 . 3 5 . 5 6 . 2 4 0 , 8 1 . 2 5 0 , 
5 . 8 . 2 5 7 , 5 3 . 2 6 1 , 1 9 . 2 6 3 , 6 6 . 2 6 7 , 2 5 . 
2 6 9 , 7 0 . 2 7 0 , 2 8 . 2 7 5 , 2 . 2 8 1 , 9 5 . 2 8 8 , 

20 . 2 9 0 , 4 6 . 3 0 0 , 1 . 
- : dies (έκαστοςήλιος) 1 0 1 , 4 4 . 1 1 9 , 6 3 . 

2 9 9 , 87 . 
— : metaphorice de deo 68 , 53 (loc. cit .) . 
— : metaphorice de imperatore 102 , 94 . 

174, 54 . 2 0 2 , 5 . 2 2 5 , 63 . 2 3 0 , 49 . 52 . 
56 . 2 3 1 , 6 3 . 2 4 8 , 6 3 . 2 6 2 , 2 9 . 2 6 7 , 2 6 . 
2 8 1 . 2 . 2 8 5 , 3 0 . 2 8 6 , 5 5 . 

— : metaphorice de archiepiscopo 4 , 30 . 
5 , 6 5 . 8 6 , 8 1 . 1 0 2 , 9 2 . 1 2 3 , 3 4 . 

— : metaphorice de viro illustri 7 6 , 5 6 . 

ήλιώδης: soli similis 1 1 1 , 1 . 8 4 . 2 3 3 , 3 7 
(de imperatore). 2 5 0 , 1 3 . 2 5 4 , 3 4 . 2 5 9 , 9 . 

ήμερα: dies 4 , 5 8 . 8 , 7 8 . 7 9 . 1 5 , 2 8 . 20 , 
13. 9 6 , 5 3 . 1 0 6 , 8 . 1 2 7 , 6 3 . 1 8 9 , 4 9 . 5 1 . 
5 2 . 5 4 . 5 5 . 1 9 2 , 6 9 . 7 3 . 2 0 0 , 8 0 . 2 0 2 , 5 . 
2 1 2 , 4 9 . 2 3 0 , 3 8 . 2 4 8 , 6 0 (loc. cit.). 2 5 4 , 
42 . 2 6 7 , 3 4 (loc. cit.). 2 7 2 , 5 . 2 9 1 , 7 6 
(loc. cit.). 

ήμίονος: mulus 1 7 3 , 7 . 
ήρωϊκός: heroicus 7 9 , 4 9 . 1 8 4 , 9 2 . 190 , 

93 . 2 2 3 , 14. 2 2 7 , 2 6 . 2 4 1 , 1 3 . 2 6 2 , 34 . 
2 6 5 , 5 4 . 3 0 2 , 6 1 . 

ήχος: resonantia, echo 2 2 7 , 28 . 

Θ 

3 ά λ α σ σ α ( - τ τ α ) : mare 4 , 3 5 . 1 8 , 5 9 . 19, 
6 7 . 7 3 . 7 7 . 2 2 , 7 6 . 7 4 , 6 0 . 9 4 , 6 9 . 105 , 
7 7 . 8 2 . 1 0 7 , 7 1 . 1 1 0 , 5 9 . 1 1 5 , 4 4 (loc. 
cit.). 161, 3. 165, 55 . 58 . 62 . 2 0 4 , 77 . 
2 0 5 , 6 . 16. 17. 21 . 24 . 2 0 6 , 49 . 2 0 8 , 94 . 
2 1 2 , 5 3 . 2 1 3 , 7 6 . 7 8 . 2 1 4 , 9 1 . 9 3 . 2 3 6 , 
58 . 2 3 7 , 78 . 242 , 50 . 54 . 58 . 2 4 3 , 87. 
90 . 2 4 4 , 94 . 2 5 3 , 16. 19. 24 . 26 . 2 5 4 , 
5 7 . 5 8 . 6 3 . 2 5 6 , 14 (loc. cit.). 2 7 0 , 1 . 3 . 
2 7 2 , 7 0 . 2 7 5 , 8 7 . 3 0 2 , 5 7 . 

3αμβούριον: thamburium 5 9 , 5 4 . 
3άνατος: mors 1 4 , 9 3 . 1 9 , 8 0 . 2 0 , 9 . 2 3 , 

24 (loc. cit.). 2 4 , 4 6 . 3 8 , 7 5 . 8 5 . 8 7 . 56 , 
35 . 6 9 , 3 . 7 3 , 3 9 . 8 9 , 8 5 . 9 5 , 6 . 105 , 
74 . 106 , 9 . 15. 141, 33 . 159, 43 . 164 , 
9. 187, 4 . 2 0 4 , 79 . 2 3 1 , 64 . 2 4 4 , 23 
(loc. cit .) . 2 6 7 , 1 4 . 2 7 2 , 4 . 9 0 . 2 7 5 , 1 . 2 . 
2 7 6 , 1 8 . 2 0 . 2 8 3 , 5 5 . 2 8 5 , 2 6 . 3 0 7 , 5 1 . 

3αρσαλεόω: animum conf i rmo 13, 56 . 
3αυμασιώτατος: admirabilissimus 2 4 1 , 

27 . 
3αυμαστόω: admirabilem fació 170 , 15. 
3εάν3ρωπος: deus simul homoque 2 2 8 , 

62. 
3εαυγής: divino splendore lucens 1 2 8 , 1 9 . 
3εΤος: divinus 3, 4 . 14. 5 , 77 . 78 . 7 , 4 5 

(adv.). 8 , 3 . 1 0 , 7 0 . 1 1 , 9 . 1 2 . 1 2 , 1 5 . 
16. 15, 42 . 7 9 , 5 9 . 85 , 65 . 1 0 1 , 5 2 . 
1 0 2 , 8 8 . 1 0 3 , 5 . 2 7 . 3 4 . 1 0 4 , 3 6 . 3 8 . 5 4 . 
70 . 105 , 71 . 106, 18. 108, 6. 81. 83. 
1 0 9 , 3 4 . 3 6 . 4 0 . 1 1 0 , 8 1 . 1 1 2 , 3 6 . 3 8 . 5 0 . 
51 . 1 1 6 , 6 4 . 1 1 8 , 4 3 . 1 1 9 , 3 . 8 1 . 8 2 . 121, 
73 . 1 2 3 , 3 2 . 1 2 4 , 5 4 . 6 5 . 7 4 . 8 4 . 1 2 5 , 1 9 . 
1 2 6 , 2 2 . 3 3 . 4 9 . 5 3 . 1 2 7 , 7 2 . 8 9 . 1 2 8 , 5 . 
12. 91 . 129 , 43 . 52 . 130 , 64 . 84. 87 . 90 . 
1 3 1 , 6 . 1 3 2 , 5 9 . 63 . 1 3 3 , 4 . 9 0 . 9 1 . 9 4 . 
1 3 7 , 1 5 . 3 8 . 1 3 8 , 6 1 . 1 3 9 , 1 9 . 9 3 . 2 1 9 , 
68 . 2 6 1 , 1 1 . 2 6 4 , 3 . 2 7 4 , 4 6 . 2 7 6 , 2 7 . 
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2 7 7 , 7 1 . 2 8 1 , 4 . 1 2 . 2 8 6 , 5 4 . 2 8 7 , 1 . 9 4 . 
2 8 8 , 3 7 . 289 , 1 7 . 2 0 . 2 9 0 , 3 3 . 2 9 1 , 7 4 . 
2 9 2 , 9 1 . 2 9 5 , 5 0 . 3 0 1 , 4 2 . 3 0 3 , 1 8 . 304 , 
55 . 3 0 5 , 9 0 . 3 0 6 , 1 8 . 2 8 . 3 0 7 , 5 1 . 308 , 
78 . 3 1 0 , 5 3 . 5 6 . 6 2 . 

3ε ιότερον (adv.): divinius 1 8 3 , 5 2 . 
3eiÔTT|ç: divinitas 1 1 0 , 6 4 . 
3έλημα: voluntas 46 , 8. 24. 47 , 33 . 52 , 

53 . 5 3 , 5 7 . 7 2 , 9 3 . 9 4 . 
3εόγλυφοζ: a deo sculptus 95, 17. 220 , 

91 . 
3εοΕΐδήξ: deo similis 97, 71 . 103, 23. 

1 0 7 , 6 6 . 1 7 0 , 1 3 . 3 1 0 , 7 1 . 
3εοκίυητο5: a deo motus 13, 66. 93, 56. 

222 , 56. 
3εοκλύτησις : invocat io dei 252 , 62. 
3εοκρότητοξ: a deo tusus 186, 49 . 
3εολαμττής: a deo il lustrants 133, 10. 
3εόληπτοζ : numine a f f l a tus 148, 59 . 
3εολογέω: theologice d i sputo 127, 75 . 

133, 95. 
3 εολόγημα : expl icat io theologica 221 , 

47 . 
3εολογικός: theologicus 1 2 6 , 2 4 . 
3 ε ο μ ή τ ω ρ : mater dei (pro Mar ia ) 5 , 72 . 

81. 6 , 6 . 1 1 , 6 . 1 4 , 9 0 . 1 2 6 , 5 1 . 
3εόπλαστο5: a deo f o r m a t u s 223 , 95. 
3εοττραξία: act io divina 287 , 75 . 
3εοτττία: vis io dei 24 , 44 . 
Seôç: deus (christianus) 3, 20 . 4 , 36. 5 , 

7 7 . 8 1 . 6 , 7 . 9 5 . 7 , 4 9 . 8 , 7 9 . 8 1 . 8 4 . 9 , 
8. 10, 58 . 62 (loc. cit.). 69. 1 2 , 4 7 . 14, 
1 0 . 1 3 . 1 5 , 4 3 . 1 6 , 5 7 . 1 7 , 2 0 . 1 8 , 5 0 . 
1 9 , 6 6 . 67. 87. 2 0 , 3 . 8 . 2 1 , 5 8 . 2 2 , 7 1 . 
8 3 . 8 6 . 2 3 , 2 6 . 3 8 . 2 4 , 6 4 . 2 5 , 6 . 8 6 . 26, 
20 . 27, 82. 85. 28, 2. 8. 13. 16. 17. 24 . 
8 6 . 8 7 . 9 4 . 3 0 , 7 4 . 7 6 . 9 1 . 9 2 . 3 2 , 4 5 . 4 7 . 
53. 54. 60. 65. 67 . 68. 34, 14. 19. 41 . 45 . 
4 6 . 4 7 . 3 6 , 1 1 . 1 8 . 3 7 , 2 9 . 5 1 . 3 8 , 6 4 . 

91 . 3 9 , 2 . 4 0 , 5 8 . 5 5 , 1 4 . 1 5 . 5 6 , 3 0 . 3 4 . 
3 6 . 3 8 . 4 8 . 5 0 . 5 7 , 6 7 . 7 1 . 8 9 . 9 0 . 5 8 , 2 6 . 
28 . 5 9 , 6 5 . 6 7 . 7 5 . 6 1 , 1 1 . 6 2 , 5 9 . 65 , 
6 0 . 6 9 . 7 0 . 6 6 , 1 . 7 . 8 . 8 2 . 8 5 . 6 7 , 1 3 . 3 7 . 
6 8 , 7 1 (loc. cit.). 7 1 , 6 2 . 6 4 . 7 6 . 7 2 , 3 . 9 2 . 
7 3 , 2 4 . 2 8 . 3 6 . 7 4 , 5 0 . 5 9 . 6 7 . 6 9 . 7 5 , 1 5 . 
88, 52. 53 . 61. 70 . 81 (loc. cit.). 89, 88. 
9 0 , 4 9 . 9 1 , 6 4 . 6 7 . 8 1 . 92, 3 . 11. 13. 19. 
92. 93, 25 . 32. 38 (loc. cit.). 42 . 45 . 94 , 
74 (loc. cit.). 82. 84 (loc. cit.). 95 , 4. 20. 
96, 30 . 38. 46 (plur., de hominibus) . 47 . 
50 . 97, 75 . 98, 7 . 8. 20 . 88. 93 . 99 , 24 . 
1 0 0 , 1 3 . 1 6 . 1 0 1 , 3 6 . 1 0 3 , 9 . 2 5 . 3 4 . 104, 

39 . 48. 50. 52 . 53. 67. 105, 71. 75. 86. 
1 0 6 , 2 6 . 1 0 7 , 5 1 . 5 9 . 6 4 . 1 0 8 , 8 8 . 109, 
34 . 110, 55 . 80. I l i , 6. 8. 12. 17. 86. 
1 1 2 , 3 9 . 4 5 . 1 1 4 , 1 . 1 1 8 , 6 1 . 1 2 0 , 2 8 . 
42 . 43. 121, 45 . 53. 60. 122, 91 . 124, 
66. 125, 5 . 17. 21 . 89. 126, 23. 53 . 54 . 
127, 60 (loc. cit.). 68. 69. 70 . 74 . 76 (ter). 
8 0 . 8 5 . 8 7 . 1 2 8 , 4 . 1 3 . 1 4 . 1 2 9 , 5 0 . 130, 
1 . 6 4 . 8 5 . 1 3 2 , 4 2 . 6 2 . 1 3 3 , 1 1 . 9 5 . 134, 
22 . 135, 59 . 136, 12. 86. 87. 89. 138, 
52 . 61. 62. 139, 8. 140, 27. 152, 14. 
1 5 3 , 4 2 . 1 5 4 , 7 9 . 1 5 5 , 5 . 1 5 7 , 3 . 8 8 . 9 2 . 
1 5 8 , 1 2 . 2 0 . 1 5 9 , 5 0 . 5 3 . 5 7 . 6 5 . 6 7 . 160, 
7 4 . 8 0 . 1 6 1 , 7 . 1 3 . 3 1 . 162, 38 (bis). 40 . 
49 . 5 0 . 5 1 (bis). 5 4 . 5 5 . 5 8 . 63 . 67. 1 6 3 , 1 . 
7 . 85. 95. 166, 2. 93. 167, 25. 50 . 52 . 
168, 63. 170, 15. 20 . 23 . 24 . 174, 58 . 
177, 76 . 178, 91. 95. 179, 26 . 32 . 40 . 
1 8 0 , 4 8 . 7 5 . 1 8 3 , 5 5 . 1 8 4 , 7 0 . 1 8 5 , 1 4 . 

1 5 . 1 6 . 1 8 6 , 5 8 . 6 8 . 1 8 8 , 2 0 . 2 2 . 191, 
12. 192, 61. 6 2 (bis). 193, 92 (loc. cit.). 
196, 55. 197, 62. 66. 198, 1. 199, 33 . 
34 . 36 (loc. cit.). 56 . 200 , 75 . 201 , 18. 
202 , 10. 26 . 203 , 29 . 43. 206 , 32 . 209 , 
2 9 . 4 1 . 5 5 . 2 1 3 , 8 1 . 2 1 4 , 8 9 . 2 1 6 , 5 4 . 
83. 219, 57 . 72 . 79 . 82. 220 , 2. 6. 7. 10. 
1 4 . 9 2 . 9 4 . 2 2 1 , 2 0 . 2 1 . 3 2 . 3 6 . 3 7 . 222 , 
64. 69 (bis). 70 . 76 . 223, 79 . 81. 86. 90 . 
2 2 4 , 1 5 . 1 8 . 2 1 . 4 0 . 2 2 5 , 5 4 . 2 2 6 , 9 . 228 , 
48 (loc. cit.). 229 , 4. 8. 12. 231 , 75 . 85 
(loc. cit.). 87 (loc. cit.). 90. 232 , 8. 1 0 . 1 5 . 
19 (loc. cit.). 20 . 2 3 3 , 5 2 . 2 3 5 , 2 2 . 237 , 
69 . 80. 238 , 93 (bis). 239 , 51 (loc. cit.). 
240 , 60. 85. 88 (loc. cit.). 89. 2 4 1 , 1 . 3. 9. 
14. 2 4 2 , 3 7 . 2 4 3 , 6 8 . 2 4 4 , 8 . 9 . 2 4 5 , 4 4 . 
4 6 . 4 9 . 2 4 7 , 1 8 . 2 4 8 , 3 1 . 2 4 9 , 7 0 . 253 , 

1 3 . 1 7 . 2 5 5 , 9 2 . 2 5 6 , 3 2 . 2 6 0 , 4 5 . 261 , 
25. 263 , 67 (loc. cit.). 2 6 5 , 5 1 (loc. cit.). 
2 6 6 , 8 6 . 2 7 0 , 9 5 . 2 7 1 , 5 7 . 2 7 3 , 2 6 . 275 , 
6. 276 , 22. 278 , 80. 281 , 89. 284 , 6. 
2 8 6 , 2 . 5 3 . 6 8 . 2 8 7 , 7 5 . 8 0 . 9 0 . 2 8 9 , 2 1 . 
22 . 23 . 24 . 291 , 78 . 292, 12. 14. 16. 17. 
295 , 28. 32 (bis) 296 , 73 (loc. cit.). 299 , 
71 . 3 0 1 , 3 2 . 3 6 . 4 1 . 305 , 80. 3 0 6 , 1 9 . 
28 . 308 , 8 2 . 9 2 . 3 0 9 , 1 4 . 1 8 . 3 1 0 . 5 3 . 
68 . 69. 74 . 

— : deus (de imperatore) 2 3 2 , 1 3 . 2 8 9 , 2 2 . 
— : deus (appel lat io patr iarchae) 2 9 5 , 3 2 . 

3 0 5 , 8 0 . 3 0 9 , 1 4 . 
3εοσοφία: rerum divinarum scientia 10, 

68. 
Seotûttcotoç: a deo impressus 220 , 4. 
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3εοφύτευτος: a deo sertus 137, 18. 
— : a deo plantatus 173 ,13 . 
3εραπεία: cura, curatio 45, 40. 122, 14. 

7 9 . 8 6 . 2 5 5 , 7 7 . 2 7 5 , 5 . 3 0 5 , 8 4 . 
3εράπων: minister 2 7 6 , 2 1 . 
3έρειος: aestivus 2 9 0 , 5 4 . 
3ερινός: aestivus 2 9 0 , 4 6 . 2 9 2 , 9 5 . 
3ερμότης: calor, ardor, impetus (sc. di-

cendi) 1 6 , 4 7 . 6 2 , 5 3 . 8 0 , 8 4 . 2 3 2 , 2 . 
255, 3. 

3έρος: aestas 5 , 9 1 . 1 5 , 1 5 . 2 7 , 7 8 . 140, 
37. 248, 62 (loc. cit.). 290, 51. 55. 58. 
2 9 7 , 2 0 . 

3έσις: quaestio (sc. philosophica) 46, 3. 
113 ,71 . 

— : nomenclatio 6 9 , 9 5 . 
3εσμο3εσία: legum latio 130, 65. 
3εσμός: lex 1 0 0 , 5 . 1 5 . 3 0 . 101 ,49 . 137, 

31. 
3ετικός: disputatorius 4 6 , 5 . 
3εωνυμια: nomen divinum (sc. Emanuel 

seu Manuel) 238, 3. 
3εώρημα: intuitio 108, 15. 
- : contemplano 110 ,82 . 125 ,7 . 
3εωρητικός: contemplativus 125, 88. 

2 2 9 , 5 . 
3εωρία: contemplano 7 2 , 9 5 . 1 0 3 , 1 1 . 1 4 . 

17. 1 0 8 , 8 0 . 109, 1 6 . 2 7 . 3 7 . 4 7 . 110, 
69. 112 ,32 . 119 ,82 . 125 ,86 . 133 ,85 . 
92. 136 ,78 . 137 ,42 . 138 ,67 . 1 3 9 , 5 . 
8. 144, 18. 220, 14. 86. 225, 54. 56. 
234, 93. 

— : intuitio 265, 47. 
- : theoria 2 8 , 1 5 . 9 4 , 6 6 . 
- : ratio 87, 27. 109, 16. 18. 119, 76. 

162 ,63 . 
3εωρικός: festivus 170 ,2 . 
3ήκη: repositio 3 , 5 . 
3ήρ: bestia 7 5 , 8 5 . 1 1 7 , 1 4 . 1 8 . 121 ,71 . 

123 ,31 . 124 ,70 . 2 0 7 , 8 2 . 2 1 1 , 2 2 . 2 4 . 
2 1 4 , 8 . 2 4 7 , 2 7 . 2 7 4 , 6 0 . 

— : ,bestia' pro adversariis 42, 16. 247, 
27. 

3ηρίον: bestia 117 ,20 . 2 1 2 , 3 3 . 2 3 7 , 9 0 . 
239, 48 (i. e. adversarius). 243, 86. 253, 
22. 2 5 7 , 5 4 . 2 7 4 , 6 0 . 2 7 6 , 1 0 . 

3ηριώδης: ferox 2 3 5 , 2 3 . 
3ηριωδία: ferocitas 4 9 , 2 9 . 2 0 5 , 1 . 
3λ ΐψ ις : compressio 3, 24. 8, 87. 
3ραυσμός: fractura 269, 86. 283, 70. 
3ρυαλλίς: ellychnium 8 7 , 3 3 . 
3ρύλημα: fabula trita 2 8 4 , 7 8 . 

3υμικός: animosus 9 7 , 7 3 . 
9υμολέων: Ímpetu leonis imbutus 117,14. 

2 7 5 , 8 (loe. cit.). 
9υμός: animus, ira 19, 81. 3 2 , 5 0 . 33, 

95. 3 8 , 6 7 . 7 8 . 8 1 . 8 3 . 8 4 . 8 6 . 9 5 . 4 9 , 2 6 . 
28. 30. 36. 40. 69, 85. 72, 92. 73, 31. 
116 ,90 . 153 ,34 . 154 ,63 . 253 ,94 . 271, 
68. 2 7 7 , 6 2 . 6 5 . 2 7 8 , 8 8 . 

— : perturbatio animi 7 3 , 3 1 . 
3ώραξ: thorax, lorica 44, 5. 77. 86. 

I 

ίασπις: iaspis 134 ,22 . 
ίατήρ: medicus 196 ,52 . 
ιατρός: medicus (sc. animae) 132 ,71 . 
ιδέα: species 3 , 1 2 . 138 ,70 . 149, 25. 
— : genus (t. t. rhetoricus) 2 2 6 , 9 0 . 294, 

24. 
ιδία (adv.): specialiter 109 ,25 . 
ίδιος: proprius, privatus 3, 12. 
ιδιωτικός: vulgaris 155, 13. 20. 
ϊδιωτισμός: verbi forma trita 7 1 , 6 9 . 
— : dictio vulgaris 154 ,72 . 
ϊεροπαράδοτος: traditio sancta 221, 22. 
ιερός: sanctus, sacer 13, 62. 14, 6. 68, 

30. 7 6 , 4 7 . 90 ,38 . 9 5 , 8 8 . 9 6 , 2 4 . 104, 
55. 105 ,85 . 108 ,81 . 109, 2 7 . 3 5 (bis). 
39. 1 1 0 , 5 5 . 7 5 . 1 1 3 , 5 9 . 6 2 . 1 1 6 , 6 4 . 
118 ,51 . 1 2 5 , 4 . 128, 1. 129 ,44 . 137, 
15. 138 ,75 . 2 0 2 , 9 . 2 2 3 , 9 4 . 2 2 8 , 5 6 . 
2 3 6 , 3 9 . 245, 34 (appellano freti). 251, 
32. 2 8 8 , 3 5 . 2 9 4 , 5 . 3 0 5 , 7 5 . 

ιερός, ό: sacerdos (sc. apud veteres Roma-
nos) 3 0 7 , 5 2 . 

ϊκέσιος: supplex 3 0 7 , 4 7 . 
ιλαρός: hilaris 107 ,50 . 122, 8. 14. 193, 

11. 2 1 0 , 6 7 . 2 6 6 , 6 3 . 2 8 4 , 6 . 
ϊλαρότης: hilaritas 1 3 , 7 3 . 9 3 , 3 5 . 119, 

2. 86. 131, 29. 132, 47. 59. 256, 17. 
2 6 6 , 7 4 . 

ϊνδάλλω: illustro 2 1 7 , 6 . 
ίνδαλμα: simulacrum 2 6 2 , 3 6 . 
ίππέλαφος: equus cervarius 235, 3. 
ϊππηλατέω: equito 116 ,91 . 
ίππος, ö: equus 4 2 , 2 7 . 5 6 , 6 2 . 116 ,88 . 

172, 1. 200, 81. 205, 3. 91. 208, 15. 
234 ,92 . 2 4 2 , 5 9 (loc. cit.). 243 ,71 . 244, 
16 (loc. cit.). 20. 22. 2 5 7 , 5 8 . 

ίππος, ή: equitatus 2 7 8 , 2 . 
ίσάγγελος: angelis par 84, 31. 92, 87. 

9 7 , 6 6 . 3 0 9 , 4 3 . 
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¡σαττόστολος: apostolis aequalis 82 , 67 . 
1 7 9 . 3 0 . 1 9 2 , 5 9 . 

ιστορία: antiquitas, res gestae, historia 7 , 
54 . 41 , 72 . 68 , 79 . 86, 93 . 1 0 7 , 6 8 . 
1 0 8 , 1 1 . 1 0 9 , 3 2 . 1 1 4 , 1 8 . 1 2 7 , 6 2 . 137, 
40 . 1 6 4 , 1 9 . 1 6 9 , 8 8 . 1 7 4 , 4 7 . 2 3 6 , 4 3 . 
2 7 3 , 4 1 . 2 7 9 , 1 8 . 2 8 2 , 3 6 . 3 0 7 , 4 2 . 

— : (pro sacra scriptura) 1 6 0 , 8 0 . 1 6 6 , 8 . 
— : narratiuncula 1 2 8 , 9 2 . 
ιστορικός: historicus 1 3 5 , 6 7 . 
ισχύς: vis 2 0 6 , 5 1 . 2 9 0 , 3 2 . 
ισχύς ( λ ό γ ω ν ) : vis (dicendi) 4 0 , 6 1 . 
ίυγξ : illecebra 2 5 8 , 7 7 . 2 7 9 , 3 1 . 
ίχ3υοψάγος: piscium edax 29 , 49 . 
ίχ3ύς: piscis 2 9 , 5 8 . 1 5 7 , 9 2 . 1 9 4 , 2 0 . 

Κ 

κάδδιον: pera pastoralis 124, 68 . 
καδίσκος: parvus cadus, i. e. vas vinarium 

1 7 6 . 3 1 . 
κα3αρός ( -òv της ληγούσης συλλαβής , κα-

9 α ρ ή σ υ λ λ α β ή ) : purus 7 0 , 19. 25 . 
κα3αρότης : puritas 4 , 3 2 . 9 7 , 6 5 . I l l , 

84. 1 4 5 , 5 7 . 
κά3αρσις: purgado 133, 8. 139, 7 . 
κ α θ η γ η τ ή ς : magister 82, 48 . cf. et s. ν. 

διδάσκαλος. 
κα3ιτπτάζομαι: perequito 198, 11. 
κ α 5 υ π ά γ ω : subigo 2 0 9 , 3 0 . 
κα$υττογράφω: describo 1 3 1 , 3 8 . 
κα$υττοδείκνυμι: indico 2 5 6 , 3 2 . 
καθυττουργέω: servio 198, 1. 
κα3υττοφαίνω: paululum indico 2 5 5 , 90 . 
καινίζω: perago nova 1 1 4 , 1 0 . 
καινόν τ ι . . . , εί: quid mirum, si? 1 5 9 , 4 4 . 
καινόν ουδέν: haud mirum 2 8 8 , 25 . 
καινόν ουδέν, εάν: haud mirum, si 1 0 3 , 1 5 . 

2 0 3 , 34 . 
καινοττραγέω: res novas fació 1 7 1 , 3 3 . 
καινοπραγία: inceptum novum 1 1 6 , 6 8 . 
καινός: novus 4 0 , 4 9 . 1 1 8 , 4 3 . 
— : έκ — ης: rursus 2 9 0 , 3 9 . 
καινότης: novitas 1 1 6 , 6 8 . 
καινοφανής: novus 170, 29 . 2 6 3 , 86 . 
καίριος: tempestivus 6 2 , 3 7 . 
καιρός: tempus (idoneum), occasio, hora 

8 , 7 6 . 1 4 , 9 1 . 1 5 , 2 2 . 1 7 , 3 . 2 8 . 2 0 , 1 7 . 
33 . 7 8 , 21 . 27 . 29 . 7 9 , 34 . 38 . 87, 15. 
88, 82. 89, 13. 86. 87. 94 . 92 , 97 . 94 , 
6 0 . 8 0 . 9 7 , 5 7 . 8 7 . 9 8 , 9 2 . 1 0 1 , 4 7 . 106, 
30 . 1 0 7 , 4 4 . 1 1 6 , 6 2 . 8 4 . 1 1 8 , 6 3 . 121, 
54 . 1 2 6 , 3 2 . 3 7 . 1 2 8 , 9 . 1 3 0 , 4 . 1 8 2 , 4 . 

1 8 7 , 7 7 . 8 0 . 1 8 8 , 3 5 . 1 9 2 , 5 7 . 1 9 9 , 3 7 . 
2 1 0 , 6 3 . 2 1 2 , 4 5 . 2 1 8 , 3 8 . 2 2 3 , 1 0 . 2 2 4 , 
26 . 2 3 2 , 9 5 . 2 3 6 , 4 0 . 2 4 0 , 7 7 (bis). 2 5 0 , 
14. 2 5 4 , 4 3 . 2 5 5 , 8 4 . 8 9 . 2 5 7 , 6 7 . 2 5 9 , 
20 . 29 . 2 7 1 , 69 . 2 7 4 , 44 . 2 8 1 , 79 . 87. 
2 8 5 , 2 0 . 2 3 a . 2 8 6 , 5 7 . 2 9 5 , 2 8 . 2 9 7 , 1 7 . 
2 9 8 , 40 . 3 0 2 , 70 . 3 0 3 , 5 . 88. 3 0 5 , 81 . 
3 0 9 , 1 2 . 26 . 

— : opportunitas temporis 89, 86. 87. 
1 2 6 , 5 3 . 1 2 8 , 1 6 . 1 3 8 , 8 4 . 1 4 0 , 3 7 . 2 3 3 , 
63 . 2 4 5 , 4 0 . 2 7 4 , 5 1 . 2 8 7 , 1 0 . 1 1 . 2 9 0 , 
45 . 3 1 0 , 6 9 . 

— : tempus (sc. praeteritum) 2 0 , 1 7 . 130, 
68. 

καιροφυλακέω: occasionem observo 152, 
22. 

κάκκη: merda 2 4 5 , 3 9 . 
κακοδαίμων: infelix 1 2 2 , 8 8 . 
κακόχαρτος: malitiosus 2 5 0 , 7 . 
κάλαμος: calamus, arundo 1 4 8 , 5 7 . 5 9 . 6 0 . 

65 . 1 5 0 , 5 6 . 3 0 0 , 1 9 . 
καλλιγραφέω: eleganter scribo 116, 75 . 

1 4 8 , 5 2 . 
καλλιγραφία: scriptura elegans 149, 22 . 

2 2 4 , 2 5 . 2 6 5 , 3 6 . 
καλλιγράφος: scriptor elegans 2 6 2 , 27 . 
καλλιρρημοσύνη: dictio venusta 4 , 5 4 . 
καλλιστεΐον: praemium 1 1 6 , 7 0 . 1 2 5 , 1 3 . 

2 5 7 , 64 . 
καλλίστευμα: virtus, praestantia 1 0 2 , 7 9 . 

1 1 1 , 9 0 . 
καλλιτεχνέω: artificiose produco 1 1 5 , 5 4 . 
κάλλος, τ ό : pulchritudo 1 3 1 , 1 5 . 3 6 . 133, 

89 . 1 3 8 , 6 9 . 7 0 . 2 2 3 , 1 3 . 2 5 5 , 7 5 . 2 5 6 , 
8 . 2 6 . 2 5 9 , 9 . 2 6 3 , 6 2 . 2 8 6 , 5 9 . 6 2 . 2 9 2 , 
3 . 

καλός (c. inf.): bonus 2 4 3 , 8 4 . 
κανονικός: rectus, regularis 1 8 6 , 6 7 . 
κανών: regula, norma 11, 82. 71 , 44 . 

1 1 4 , 9 2 . 1 2 2 , 9 . 1 3 1 , 2 0 . 1 4 0 , 2 8 . 199, 
39 . 2 9 4 , 1 9 . 

καρδία: cor 1 7 , 2 0 . 2 1 , 4 2 . 2 4 , 5 2 (loc. 
cit .) . 3 0 , 8 4 . 3 2 , 4 6 . 3 6 , 2 1 . 4 1 , 7 3 . 9 2 . 
66 , 82. 94 , 72 (loc. cit.). 121, 58 . 123, 
40 . 1 2 4 , 7 5 . 1 2 6 , 3 7 . 1 5 9 , 6 8 . 1 8 2 , 5 
(loc. cit.) 8. 188, 27 . 2 0 6 , 33 (loc. cit .) . 
2 0 9 , 3 3 . 2 2 0 , 9 1 . 2 2 3 , 8 3 . 2 3 1 , 8 9 . 2 4 5 , 
53 . 2 5 2 , 7 6 . 2 5 3 , 9 4 . 2 5 9 , 1 4 . 2 6 5 , 5 6 . 
2 7 1 , 6 2 . 2 7 6 , 2 6 (loc. cit.). 2 8 5 , 3 4 . 2 8 6 , 
62 . 2 8 9 , 2 6 . 2 9 1 , 7 2 (loc. cit .) . 

καρκίνος: cancer 2 9 9 , 8 0 . 
κάρος, ó: torpor 17, 22 . 
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καρττίμων (-ov): fructiferus 137 ,42 . 
καρτερία: constantia 187 ,9 . 198 ,5 . 201, 

12. 2 8 5 , 1 1 . 
κάρυον: nux 159 ,44 . 
καταβομβέω: obstrepo 2 5 4 , 5 4 . 
καταγωυιστής: victor 9 0 , 4 5 . 
κατακαυχάομαι: insulto 5, 90. 11, 3. 

et al. 
κατακλείω: concludo 167 ,21 . 
κατάλυμα: deversorium 3 0 6 , 5 . 
κατακλώ$ω: fila fati neo 241, 6. 
κατακράζω: magna voce detestor 123 ,24 . 
κατακροαίνω: contero 200, 85 (c. gen.) 

triumpho de 204, 82. 
κατακροτέω: confio 113 ,61 . 
κατακτυττέω: strepito 2 3 4 , 9 0 . 
κατάλογος: index 7 9 , 4 8 . 
κατάντημα: finis 174 ,56 . 
καταπαρρησιάζομαι: procacitatem com-

mitto 168 ,59 . 
κατατταχύνω: sagino 157 ,82 . 
καταττνέω: aspiro 7 0 , 2 6 . 
καταττνοή: tempestas, ventus adversus 

191 ,13 . 3 0 0 , 2 0 . 
καταπροδίδωμι: prodo 4 8 , 4 . 
κατατττοέω: terreo 2 3 5 , 2 4 . 
καταρρυίσκομαι: dilabor 187 ,78 . 
κατασαλεύω: concutio 2 0 9 , 5 2 . 
κατασαρκόω: crassum fació; p. p. crassus 

263, 77. 
κατασάρκωσις: obesitas 2 1 , 3 7 . 
κατασφενδονάω: funda caedo 124, 69. 
κατατρυφάω: delector 3 0 5 , 6 3 . 
κατάφημι: promulgo 3 0 0 , 9 3 . 
καταφιλονεικέω: aemulor 2 3 6 , 5 7 . 
κατάχρησις: abusio (se. verbi) 67, 19. 
καταχρηστικώς: abusive 67, 17. 
καταψηφοφορέω: damno 187 ,95 . 
κατεξαίρομαι: contego 147, 19. 
κατερεύγομαι: superfundo 211, 19. 
κατηχητήριος: ad instructionem pertinens 

9 7 , 8 0 . 138 ,57 . 139 ,95 . 2 2 4 , 3 5 . 225, 
50. 66. 

κατηχητικός (sc. λόγος): catecheticus (sc. 
sermo), i .e. oratio sacerdotis seu sermo 
seu institutio religiosa 152, 2. 

κατοκώχιμος: afflictus 81, 27. 105, 82; 
(c. gen.) particeps seu impletus 109, 20. 

κάτοχος: lymphatus 122 ,85 . 
καυτήρ: ferrum ardens 122 ,81 . 
καχλάζω: strepito 175 ,77 . 
κείμενον: propositum 3 , 8 . 

κειμήλιον: thesaurus 2 9 4 , 5 . 
κελευστικός(-ώς): imperativus (-e) 6 2 , 4 2 . 

6 3 , 9 3 . 
κενεμβατέω: per inane gradior 5 , 6 3 . 47, 

58. 
κεράννυμι: misceo (de genere dicendi) 3, 

9. 131 ,29 . 
κεφάλαιον: capitulum 4 6 , 4 . 
κεφαλαιώδης: summatim expositus 150, 

52. 
κεφαλή: caput 9 , 2 4 . 88, 64 (i. e. praeses). 

2 4 4 , 2 1 . 
κεφαλή λέξεως: caput vocabuli 70, 24. 
κεφαλή ττόλεων: caput urbium 6, 15. 
κήττος: hortus 2 9 8 , 5 1 . 
κηρίου: favus 133 ,77 . 1 5 8 , 1 9 . 3 1 . 178, 

80. 

κηρός: cera 133 ,78 . 285, 38 (loc. cit.). 
κήτος: cetus, monstrum 2 1 1 , 1 7 . 2 1 . 
κιβωτός: arca 14 ,90 . 9 1 , 6 4 . 7 0 . 2 2 0 , 5 . 

17. 93. 221, 19. 29. 222, 58. 67. 73. 74. 
223, 85. 88. 90. 91. 92. 94. 224, 43. 

κίδαρις: pileus 103 ,24 . 104 ,54 . 1 0 8 , 3 . 
80. 84. 91. 92. 109, 27. 38. 112, 31. 52. 
124 ,76 . 

κινέω: moveo 1 7 0 , 2 0 . 2 1 . 
κίνησις: modo 170 ,23 . 
κλαυσίγελως: risus cum lacrimis mixtus 

123 ,49 . 
κλείς: clavis 139 ,3 . 
κλέος: gloria 2 5 7 , 6 0 . 2 6 2 , 7 8 . 
κληρονομιά: hereditas 93, 32. 207, 76. 

2 7 4 , 7 2 . 
κλήρος: hereditas, i .e. populus (electus) 

222, 64. 
κληρούχημα: possessio sorte assignata 

105, 86. 
κλήσις: nomenclatio 6 6 , 7 5 . 6 7 , 2 6 . 68, 

48. 
κλητικώς: vocative, 1.1. grammaticus 71, 

51. 
κλΤμαξ: scala 1 0 8 , 8 5 . 9 1 . 9 2 . 189 ,73 . 
κλώζω: crocio 69, 12. 
κλών: surculus, ramus 140, 28. 245, 47. 
κλώσμα: filum 111 ,87 . 
κνισεύω: sacrifico 162 ,40 . 
κνισόζωμος: adipem edens 160, 92. 
κό5ορνος: cothurnus 4 6 , 9 . 5 0 , 6 3 . 153, 

2 8 . 

κοιλία: venter 2 4 , 4 9 . 5 0 . 160, 2 (bis). 4. 
88 (bis) (loc. cit.). 93. 95 (bis). 161 ,9 . 12. 
2 7 . 3 1 . 3 3 . 3 5 . 

κοινοπραξία: agendi communitas 259, 25. 
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κοινός: laicus 307,53. 
κοινότης: communitas (sc. nomenclatu-

r a ^ 66,75. 
κοίνωσις: profanatio 236,39. 
κόκκινος: cocco tinctus 111,88. 
κολακεία: assentatio 50,51. 62,46. 
κολαστήριος (-ov) (sc. ττϋρ): ad poenas 

infligendas comparatus 75, 88. 
κολαφισμός: alapae inflictio 284,75. 
κομψός: elegans 35,81. 
κομψότης: elegantia 259, 17. 
κονίαμα: opus albarium 150, 40. 
κοττασμός: sedado 32,52. 
κόρυζα: gravedo 154,71. 
κορύνη: clava 2 1 0 , 8 2 . 8 5 . 8 7 . 211 ,91 . 

234, 92. 
κορυνηφόρος: eia viger 211,93. 
κορυφή: caput 104,54. 
κορωνίς: littera curvata 247, 20. 
κοσμήτωρ: dux 4 ,50 . 
κοσμικός: mundanus 190, 8. 223, 93. 

230,54. 245,42. 250,11. 
κόσμος: mundus 36,5. 39 ,9 .25 . 67,41. 

74,66. 91,65. 92,24. 106,24. 119,83. 
130,2. 145,68. 148,52. 168,67. 186, 
57. 190,10. 191,29. 193,81.91. 197, 
62. 219,60. 236,47. 243,64. 251,35. 
260,41. 261,20. 273,22. 277,47. 

- : ornatus 225,67. 262,59. 279,14. 
288,25. 

- : decus 103,17. 104,40. 125 ,4 .89 . 
128,21. 129,34. 131,10. 136,82. 137, 
44. 251, 35 (bis). 263, 63 (bis). 264,3. 
4 .95 . 268,56. 290,38. 292,4. 

κοσμοσώτειρα: mundi servatrix 223, 91. 
κοσμοσωτήριος: mundo salutaris 126,54. 
κόσυμβος: nodus seu fimbria (sc. tunicae) 

131, 13 .34.36. 
κραδασμός: perturbatio 242 ,41 
κράμα: mixtura (t. t. rhetoricus) 226,83. 

89. 
κραταιός: fortis 182,31. 209,35. 241, 

20. 247,9. 258,78. 291,86. 
κραταιότης: forti tudo 204,75. 214,11. 
κραταίωσις: confirmatio 233,58. 
κρατύς: fortis 98, 91 (superi.). 107, 65 

(superi.). 147, 23. 182, 12. 195, 8 
(superi.). 196, 44. 200, 78. 205, 14 
(superi.). 243, 86. 247, 93. 265, 38. 
273, 14 (superi.). 279, 30 (superi.). 289, 
21 (superi.). 290, 32 (superi.), 

κρέας: caro 73,33. 175,71. 

κρησφύγετον: refugium 79,34. 
κρίκος: anulus (sc. catenae) 131,8. 
κροσσός: fimbria 131, 13. 36 (loc. cit.). 
κροσσωτός (-óv): fimbriatus 131,34. 
κροτέω: plaudo 168,64. 
κρυφιωδώς: obscure 128, 11. 
κρώζω: crocito 69, 12. 
κτησείδιον: possessiuncula 83,71. 
κτιστός: creatus 127,87. 
KuáSiov: pocillum 104,62. 
κύανος: color caeruleus 148, 63. 
κυβευτής: aleator 48,92. 
κύκλος: circuitus (sc. dierum) 28, 6. 
— εγκωμίων: chorus laudationum 254, 

37. 
— του γάλακτος: orbis lacteus 230,46. 
κυματοτρόφος: undas alens 212, 27. 
κύμβαλον: cymbalum 28, 14. 18. 19. 59, 

53. 
κΰρ: dominus 289,3. 294, 2. 5. 12. 
κύρβις: tabula (sc. leges continens) 264, 

27. 
κυρ(ε)ία (κυριεία), ή: potestas 71,71. 
κυριακός: dominicus 66,94. 
κύριε (έλέησον): kyrie eleison 5 9 , 5 7 . 6 1 . 

61,2. 62,33. 65 ,41.45. 66,10. 67,26. 
71 ,47 . 72 ,6 . 73,47. 74 ,79 .81 . 75 ,9 . 
76,35. 

κυριεύω: dominor 71,70. 
κύριος (Κύριος): dominus, pro deo (sc. 

christiano) 14,5. 20,12. 32 ,48 .50 .51 . 
55 ,13 . 56 ,49 . 58 ,37 . 59 ,62 . 67,16. 
21. 22. 26. 27. 68, 75. 69, 94. 71, 53. 
70. 73, 47. 74, 79. 84. 75, 10. 86. 98, 
90. 

κΰρις: dominus 71, 51. 52. 68 (bis), 
κϋρος, τό: potestas 67, 40. 46. 
κυρόω: confirmo 67,42. 
κύων: canis 95,90. 241,1. 
κώδων: tintinnabulum (cf. Exod. 28, 29) 

136,91. 137 ,27 .29 .46 . 138 ,51 .53 .55 . 
56. 58. 

κωμικός (ö κ.): comicus (sc. Aristophanes) 
72, 82. 

κωμωδία: comoedia 302,61.72. 304,24. 

Λ 
λα3ικηδής: mitigans 9, 15. 
λακωνίζω: Laconica sermonis brevitate 

utor 12,40. 
λαλιά: oratio 9,32. 70,40. 138,57. 140, 

33. 195,2. 204,65. 227 ,10 .19 .26 .32 . 
42. 228,47. 229,29. 
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λαμττηδών: radius 202, 7. 213, 57. 
λαμυρία (λόγου): facundia 144,18. 204, 

59. 
λαξεύω: incido, scalpo 146, 86. 
λαός: populus 18,57. 22,82. 56,49. 57, 

69.75. 7 5 , 2 . 9 4 . 92 ,3 .18 . 93,48. 96, 
25. 106,24. 109,34. 111,12. 126,24. 
26. 127 ,56 .60 .63 . 175,86. 178,85. 

λαχυήεις: foliis tectus 148,51. 
λειμών: pratum 8 ,75 . 38 ,91 . 101,51. 

117,26. 132,57. 137,20. 138,73. 177, 
66. 189,72. 190,7. 209,40. 219,80. 
244,18. 250,17. 251,32. 253,18. 254, 
58. 255,73. 

λείος: levis 69, 10. 14. 72, 7. 141, 10. 
λείψανου: corpus mortuum seu reliquiae 

3 ,5 . 
λέξις: vocabulum, verbum 40,38. 63,92. 

65,41. 67 ,15.32. 70 ,20 .22 .23 .24 . 71, 
66. 74. 

λεοντό3υμος: animo leonis impletus 275,7. 
λετττολογέω: subtiliter dissero 155, 25. 

184,66. 272,3. 
λεπτότης: subtilitas 110,66. 226,91. 
λευκόττυρσος: color Candidus rutilo per-

mixtus 191,28. 
λευκός: Candidus 275,79. 
— : capillo cano 2 9 7 , 1 8 . 
λέων: leo 24 ,41 (loc. cit.). 31,27. 148, 

68. 159,57. 224,16. 237,89. 241,26. 
273,20. 275,78. 

ληστευτ ικώς : more praedonis 45 , 24 . 
λιβάδιον: fonticulus 61 ,8 . 
λίβελλος: libellus, i. e. accusatio 67 , 34 . 
λιγύς: suavis 2 2 7 , 12 (loc. cit.). 14. 18 

(loc. cit.). 19.20. 
λιγύτης: suavitas 227, 17. 
λιγύφωνος: suaviloquens 227, 11. 
λί3ος: lapis 12,31. 20, 27 (loc. cit.). 44, 

14. 57, 92. 112, 39. 41 (loc. cit.). 47. 
118, 56 (loc. cit.). 119, 10 (loc. cit.). 76 
(loc. cit.) 80. 120, 19 (loc. cit.). 20. 24 
(loc. cit.). 121,44 (loc. cit.). 58 (loc. cit.). 
124, 67 (bis). 72 (loc. cit.). 77 (loc. cit.). 
79. 128,23.26. 129,35 (loc. cit.). 133, 
85. 87 (bis). 88 .89 .92 .94 . 135,77. 136, 
81. 157, 91 (loc. cit.). 165,67. 189,61 
(loc. cit.). 200,83. 204,87. 221 ,45 .47 . 
222, 51. 53. 263, 65. 69. 264, 1. 7. 23. 
279,12. 300,3. 303, 3. 6 (loc. cit.). 

λιμήν (sc. λόγου): portus (i. e. finis) (sc. 
orationis) 259,34. 

λιμνάζω: inundo 61, 5. 126, 33. 
λιμνίδιον: lacuna parva 107, 70. 
λιμός: fames 7 ,46 . 43 ,51 . 105 ,82 .84 . 

276,11.19a. 309,36. 
λιχμασμός: lambitus 75,86. 
λίχμη: libido 117, 14. 
λογείον: pectorale (sc. sacerdotis) (cf. 

Exod. 28,26) 128, 21. 25. 129, 29. 40. 
130,78.80. 131,7.12. 133,82.85. 135, 
77. 136,81. 

λογικός: rationalis 69,84. 119,76. 
— : ratione praeditus 231,91. 
λόγιον: dictum 14, 3. 19, 91. 73, 36. 

122,12. 296,80. 
λόγιος: eloquens (appellano Mercurii) 

144, 26. 
λογισμός: ratio, conclusio 22 ,72 .75 . 90, 

21. 
- : cogitano 243,67. 256,15. 
λογιστικού, TÓ: ratiocinatio 161,11. 180, 

64. 
λογογραφέω: orationem scribo 142, 34. 

240,71. 
λογογραφία: orationum scriptio 150, 49. 

254,41. 
λογογράφος: oratorius 255,81. 
λογολεσχέω: blatero 63,4 . 
λόγος: oratio, cogitatio, ratio 3, 2. 3. 6. 

12. 4 ,36 .50 .53 . 5 ,66 . 6 ,95 . 7 ,45 .48 . 
63. 8 ,71. 10,73 (bis). 11 ,91 .94 . 12, 
24 .29 .40 . 16,47. 17 ,2 .3 . 18,47. 20, 
1. 21 ,44 .48 .50 .54 . 24,48. 26,20. 23. 
25. 27. 35. 27, 61. 28, 8. 9. 23. 29, 29. 
30 .37 .46 .54 . 31 ,19.24. 32 ,61.71. 33, 
84. 34 ,34 .39 .43 . 35,49. 64. 67. 69.77. 
81. 3 6 , 1 6 . 9 3 . 3 7 , 2 7 . 3 1 . 3 8 . 38 ,68 . 
88. 39 ,1 .29 . 40 ,44 .61 .63 . 43,48. 46, 
3. 12.15. 47, 52. 53. 56. 59. 48, 80. 49, 
9 .19 . 50 ,62. 5 1 , 6 . 1 5 . 1 7 . 8 1 . 52 ,24 . 
27. 53,82. 54 ,1 .88 . 57 ,85 .94 . 58,15. 
29. 60,81. 6 1 , 4 . 1 0 . 1 5 . 1 8 . 2 7 . 62,34. 
39 .41 .42 . 63 ,68 .84 . 64 ,9 .34 . 67,19. 
31. 68,69. 69 ,2 .15 .17 . 70,32. 71,43. 
75. 73 ,30 .41 . 74,73. 75 ,5 . 76 ,37 .41 . 
4 4 . 4 8 . 5 1 . 5 7 . 7 8 , 2 . 1 4 . 2 1 . 79 ,50 .61 . 
63. 80, 75. 81, 21. 24. 27. 35. 82, 44. 
46 .56 .61 . 8 3 , 7 1 . 8 3 . 8 6 . 8 8 . 9 0 . 9 1 . 84, 
7. 8. 11. 13 (bis). 14.17.19. 85,49. 86, 
10. 71. 77. 87, 14. 15. 25. 29. 33. 40. 44. 
88,76 (bis). 78 .79 .80 . 8 9 , 4 . 1 0 . 8 7 . 9 2 . 
96, 26. 47. 97, 77. 98, 5. 7. 10. 13. 99, 
22. 24. 100, 2. 13. 26. 28. 101, 44. 50. 
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62. 66. 102, 1. 68. 86. 90. 103, 14. 30. 
106, 12. 17. 107, 63. 108, 2. 4. 85. 87. 
109, 21. 31. 41. 42. 46. 110, 50. 51. 58. 
59. 64. 65. 66. 6 9 . 7 1 . 7 3 (bis). 75 .79 . 82. 
111,95. 1 1 2 , 4 0 . 4 6 . 4 9 . 5 1 . 113 ,54 .58 . 
61. 63. 71. 73 .77 . 80. 114,16. 88. 90. 91. 
115 ,51 .57 . 1 1 6 , 6 2 . 6 3 . 6 7 . 117 ,33 .94 . 
95. 118,49. 54. 63. 69. 1 1 9 , 7 6 . 8 2 . 8 7 . 
122, 80. 123, 52. 124, 57. 125, 12. 15. 
19. 85. 126, 27. 33. 34. 42. 50. 127, 67. 
7 3 . 7 5 . 8 0 . 8 1 . 128 ,27 . 1 2 9 , 4 1 . 4 3 . 4 9 . 
130, 76. 80. 131, 11. 15. 28. 132, 69. 
1 3 3 , 1 . 1 0 . 134 ,36 . 136 ,80 . 138 ,50 . 
5 6 . 7 1 . 7 7 . 81. 139 ,14 .18 (bis). 87. 140, 
37. 1 4 1 , 2 . 4 . 2 5 . 2 6 . 2 8 . 1 4 2 , 3 5 . 5 7 . 6 5 . 
144 ,16 .18 . 25. 29. 30 (bis). 32 (bis). 35. 
37. 1 4 5 , 5 1 . 5 3 . 146,14. 147,38. 148, 
81. 1 5 0 , 4 0 . 5 0 . 5 2 . 5 5 . 1 5 2 , 2 . 1 7 . 153, 
45. 55. 154, 69. 71. 73. 79. 155, 18. 22. 
1 5 8 , 1 1 . 1 3 . 159 ,45 . 1 6 0 , 8 8 . 9 3 . 162, 
44. 57. 164, 15. 26. 32. 39. 40. 166, 90. 
167,21. 168,64. 170,2 . 171,34. 172, 
67 .84 . 174,46. 177,59. 1 7 8 , 2 . 8 5 . 8 9 . 
179, 18. 42. 180, 55. 57. 74. 182, 2. 6 
(bis). 9. 184 ,73 . 1 8 6 , 4 6 . 6 4 . 190 ,5 . 
192, 56. 195, 8. 11. 202, 2. 218, 37. 
229 ,2 . 236 ,42 . 241 ,23 . 245 ,51 . 250, 
2. 255, 3. 259, 16. 18. 21. 29. 34. 261, 
2 . 5 . 266 ,81 . 267 ,24 . 275 ,85 . 279 ,38 . 
2 8 0 , 4 0 . 4 2 . 4 3 . 6 7 . 7 0 . 281 ,87 . 283 ,51 . 
57 .66 . 284 ,83 . 2 8 6 , 5 1 . 6 3 . 6 7 . 7 2 . 287, 
9. 2 9 3 , 2 6 . 3 1 (loc. cit.). 32. 2 9 4 , 1 9 . 2 2 . 
23. 297, 21. 298, 29. 39. 305, 80. 85. 
306, 32 et al. 

- : i .e. Christus 2 2 1 , 3 2 . 3 7 . 222 ,52 . 
λογόω: rationalis fio (ad vim vocis cf. 

Plot. 3 , 2 , 16) 138,59. 
λουτρόν: lavatio (sc. baptismatis) 251 ,27 

(loc. cit.). 
λύκος: lupus 15,37. 95 ,90 . 1 2 0 , 3 3 . 3 4 . 

39. 124, 64. 207, 75 (loc. cit.). 79. 80. 
237 ,92 . 282 ,32 . 

λύομαι: solvor 69, 13. 
λύω: dimitto 37 ,59 . 
λώμα: fimbria 136, 90. 92. 137, 15. 27. 

44. 

M 

μαγνήτις: lapis Magnes 44, 14. 
μά3ησις: institutio, instructio 4 , 3 7 . 87, 

32. 104,45. 
μα3ητής: discipulus 81, 10. 18. 

μαιυαδικώς: furiose 41 ,76 . 
μάκαρ: beatus 80 ,66 . 
μακάριο;: beatus 4, 49 (superi.). 95, 13. 

289, 2. 
μακαριότης: beatitudo 11, 91; (intitulado 

archiepiscopi defuncti) 12, 34. 79, 59. 
μακαριστός: beatus 5 ,85 . 11,86. 47 ,60 . 

79, 60. 80, 66. 89. 86, 95. 98, 6. 179, 
19. 242 ,56 . 261 ,20 . 265 ,46 . 

— : beatus, appellatio mortui 7, 37. 60. 
13 .80 . 79 ,55 . 90 ,44 . 91 ,66 . 241 ,23 . 
261 ,9 . 

— : cognomen Athenarum 11 ,86 . 
μάκελλος: macellum, forum 235, 25. 
μαλα3ρών: feniculum 135,48. 
μάννα: manna 11, 76. 22, 82. 74, 55. 

132,68. 2 2 0 , 1 6 . 9 4 . 9 5 . 2 2 1 , 2 9 . 3 1 . 3 5 . 
2 2 4 , 3 8 . 4 0 . 283 ,43 . 3 0 9 , 3 9 . 4 1 . 

μαννοφορέω: mannam intus fero 221 ,19 . 
223, 1. 

μάργαρος: margarita 89, 20. 148, 64. 
150,31. 225 ,70 . 2 6 3 , 6 4 . 6 9 . 

μάρμαρος: marmoreus 12 ,31 . 
μάρτυς: martyr 22 ,78 . 199,56 (sc. S. De-

metrius). 233 ,51 . 
- : testis 109 ,33 . 246 ,69 . 258 ,82 . 
μασάομαι: edo, manduco 178, 83. 
μεγαλέμπορος: negotiator (rerum magna-

rum) 90 ,21 . 133,87. 
μεγαλομάρτυρ: magnus martyr 195, 9. 
μεγαλοπολίτης: civis urbis (sc. caelestis) 

5 , 8 9 . 
μεγαλοπρέπεια: magnitudo, magnificen-

tia 68 ,75 . 262 ,34 . 
μεγαλούργημα: facinus praeclarum 213, 

66. 
μεγαλουργία: facinus praeclarum 209, 

31. 
μεγαλουργός: magnificus 267, 15. 
μεγάλοφρυς: superbus 278 ,77 . 
μεγαλοφυής: nobilis 118,50. 
μεγαλώνυμος: celeber 3 , 3 . 
μεγαλωσύνη: magnitudo 102, 80. 106, 

20. 261 ,26 . 
μέγας: magnus 7 ,67 . 19,70. 45 ,28 . 54, 

4. 88 ,55 . 89 ,2 . 9 0 , 2 4 . 3 2 . 9 1 , 8 1 . 8 3 . 
85. 9 3 , 3 1 . 4 0 . 9 4 , 8 2 . 9 5 , 9 . 9 6 , 3 1 . 
9 7 . 8 1 . 100 ,18 . 101,39. 102 ,3 . 105, 
2. 106 ,28 . 109 ,29 . 112 ,25 . 114 ,95 . 
1 1 5 , 4 5 . 6 0 . 116 ,78 . 117 ,30 . 127 ,57 . 
128, 7. 129, 33. 130, 72. 94. 131, 13. 
132,61. 134 ,44 . 137,16. 139,2 . 173, 
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17. 188 ,14 . 1 9 5 , 3 (intitulo). 196 ,57 . 
197 ,80 . 2 1 3 , 6 1 . 2 1 5 , 4 1 . 4 7 . 2 1 9 , 6 6 . 
221, 46 (de ecclesia S. Sophiae). 222, 71 
(sc. pastor, i. e. deus). 2 2 3 , 8 0 . 2 2 9 , 4 . 6 . 
2 3 0 , 4 8 . 2 3 3 , 5 0 . 5 1 . 2 3 5 , 2 8 . 2 3 6 , 6 2 . 
2 3 8 , 1 1 . 2 5 0 , 1 5 . 2 5 1 , 3 5 . 4 1 . 2 5 8 , 8 5 . 
261, 6. 262, 60. 267, 12. 15. 268, 43. 
44. 64. 269, 78. 82. 85. 88. 270, 6. 18. 
2 7 3 , 3 1 . 2 7 4 , 6 3 . 2 7 5 , 3 . 4 . 2 7 7 , 5 1 . 7 2 . 
278, 4. 75. 279, 27. 28. 282, 38. 283, 
48. 2 8 4 , 9 . 9 5 . 286, 54 (bis). 2 8 7 , 2 . 5 . 
6. 7. 88. 288, 13. 289, 5. 6. 290, 32. 
2 9 3 , 2 4 . 2 9 5 , 3 1 . 2 9 7 , 7 . 3 0 1 , 4 2 . 302, 
7 4 . 7 6 . 3 0 3 , 1 6 . 3 0 4 , 3 9 . 3 0 5 , 7 9 . 309, 
15 et al. 

μέθεξις: participatio 9 6 , 4 6 . 
μέ3η: ebrietas 3 3 , 5 . 6 . 134 ,29 . 177 ,42 . 
μέ$οδος: ratio (sc. dicendi) 3 , 1 2 . 5 1 , 8 4 . 

6 2 , 3 4 . 2 0 0 , 7 1 . 2 5 8 , 5 . 
με3ύστερος: posterus 4 , 4 8 . 
μείγυυμι: misceo 3 , 6 . 
μειλίσσομαι: mitigo 146 ,78 . 
μειλίχιος: placidus 4, 54. 35, 63. 
μέλαν, t ó : atramentum 204, 68. 
μελεδωνός: curator, custos 148, 53. 
μελετητικόν, τό: meditatio 147 ,31 . 
μέλι: mei 4, 27. 4, 48 (loc. cit.). 18, 51 

(loc. cit.). 22, 87 (loc. cit.). 3 2 , 4 9 . 122, 
12. 13. 132, 47. 51. 59. 65. 67. 68. 71. 
1 3 3 , 7 7 . 8 2 . 145 ,56 . 1 5 8 , 2 1 . 174 ,42 . 
178 ,79 . 187 ,83 . 2 1 9 , 6 4 . 241 ,16 . 266, 
74. 2 9 6 , 7 4 . 7 7 . 8 1 . 

μέλισσα: apis 8 ,74 . 1 3 2 , 5 3 . 6 6 . 158 ,24 . 
μελισταγής: mei stillane 174, 44. 
μέλος: canticum 59, 51. 55. 63. 141, 13. 

279, 33. 
μερίζομαι: particeps fio 38, 70. 
μεσίτης: intercessor 2 5 8 , 7 2 . 
μεσουράυημα: elevatio meridiana 285 ,31 . 
μεταγγισμός: transportatio 2 4 8 , 2 9 . 
μετακευτρίζω: transplanto 247, 18. 251, 

27. 
μετακηττεύω: transplanto 2 5 1 , 2 9 . 
μεταλητττικός: transumptivus, translatus 

6 8 , 5 1 . 
μετάληψις: translatio 7 5 , 5 . 
μέταλλου: metallum 2 9 7 , 2 5 . 2 9 8 , 2 8 . 
μεταττλασμός: transfiguratio 2 7 6 , 2 7 . 
μεταρριττίζομαι: vento iactor 152, 26. 
μετάρσιος: sublimis 9 7 , 7 8 . 
μετατάττομαι: transcribor, (de vita) de-

cedo 2 3 8 , 2 . 

μεταφορά: metaphora seu translatio verbi 
67, 38. 

μεταφύτευσις: transplantatio 2 4 8 , 3 0 . 
μεταχαλκεύω: transformo 2 8 4 , 9 . 
μετεγγράφω: transcribo 120 ,43 . 
μετεκδέχομαι: excipio 2 0 2 , 2 8 . 
μετέυδυσις: mutatio (vestium) 187, 8. 
μετριολογέω: moderate dico 79, 39. 
μέτριος: moderatus 6 2 , 3 5 . 
μετριοφροσύνη: modestia 133, 15. 
μέτρου: metrum 131, 18. 
μήριυ3ος: funiculus (filum) 153 ,32 . 
μήτηρ (sc. έκκλησιώυ): mater ecclesiarum 

99, 25. 

— (sc. τώυττόλεωυ): materurbium 83 ,72 . 
μηχάυημα (sc. στρατηγικού): artificium 

(sc. bellicum) 2 0 8 , 2 1 . 
μιμέομαι: imitor 292, 12. 
μίμημα: imitano 131 ,6 . 
μίμησις: imitado 3 8 , 9 1 . 141 ,6 . 145 ,67 . 

147 ,33 . 1 8 8 , 2 0 . 2 6 . 1 8 9 , 7 4 . 2 1 5 , 5 1 . 
2 4 7 , 1 6 . 2 7 6 , 3 9 . 2 7 7 , 4 8 . 3 0 6 , 3 4 . 

μιμητής: imitator 68, 71 (loc. cit.). 96, 
3 0 . 3 9 . 103 ,34 . 104 ,40 . 124 ,66 . 299, 
71. 

μνημόσυνου: memoriale, monumentum 
112, 41. 118, 56. 119, 10. 75. 77. 81. 
120, 19. 24. 43. 121, 58. 124, 72. 77. 
129 ,35 . 130 ,78 . 2 2 5 , 4 4 (loc. cit.). 

μοίρα: sors 118 ,48 . 184 ,65 . 2 9 8 , 5 6 . 
- : status 3 0 7 , 5 3 . 
μόλυβδος: plumbum 3 0 0 , 4 . 
μουάζω: vitam monachicam dego 9, 8. 
— : separo 282, 11. 
μοναρχία: monarchia seu imperium singu-

lare (sc. dei) 6 5 , 6 9 . 
μόναρχος: monarchus (sc. de deo) 66, 81. 
μονογενής: unicus 54, 1. 
μονοειδής: uniformis (de oratione) 113, 

74. 
μουομάχιον: certamen singulare 9 0 , 3 1 . 
μόνος (τώυ άλλωυ): solus (omnium) 297, 

14. 
— κατά μόυας: seorsim 8 7 , 2 6 . 1 1 1 , 1 1 . 

125 ,5 . 138 ,57 . 173 ,9 . 
μουοφιλής: amicitia unica 54, 2. 
μουώδημα: lamentatio 2 9 7 , 6 . 
μουωδικός: more lamentationis confectus 

3 , 7 . (adv.) 3 , 1 0 . 
μουωδικώς: more lamentationis 3, 10. 
μορφάζω: simulo 146 ,93 . 
μουσοτραφής: a Musa (-is) nutritus 142, 

45. 
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μύησις: initiatio 126 ,53 . 
— : institutio 130 ,93 . 
μυ3ικός: fabulosus 253, 11. 
μΰ3ος: fabula 131 ,19 . 2 2 7 , 3 6 . 2 5 3 , 6 . 

2 8 7 , 1 0 . 3 0 2 , 6 2 . 
— : narrado 3 1 0 , 6 8 . 
μυΐα: musca 8 , 7 5 . 233, 61 (loc. cit.). 
μυρεψική: unguentatorium 2 1 9 , 7 5 . 
μυριόχειρ: innumerabilibus manibus prae-

ditus 52, 48. 
μύρμηξ: formica 8 , 7 3 . 
μυροβλύτης: sanctus, cuius reliquiae odi-

ferum unguentum miraculose exsudant 
3 , 4 . 5 6 , 5 5 . 2 1 9 , 5 6 . 

μύρον: unguentum 124, 54. 203, 29. 
2 1 8 , 4 8 . 5 1 . 2 1 9 , 5 4 . 5 5 . 6 9 . 7 3 . 7 4 . 220, 
84. 2 3 3 , 5 1 . 2 8 7 , 7 6 . 

μυστήριον: mysterium 112 ,50 . 179 ,42 . 
44. 3 0 7 , 5 1 . 

- : cultus 126 ,53 . 
μυστικός: arcanus, mysticus 11 ,8 . 40 ,37 . 

38. 50. 87, 32. 133, 10. 135, 60. 149, 
20. 

μωκία: ludibrium 2 3 4 , 9 1 . 
μωμεύω: carpo, reprehendo 50, 56. 
μώρανσις: stultitia 110 ,62 . 

Ν 

νάμα: fluentum 144 ,35 . 
vaós: templum dei 3 , 4 . 8 8 , 5 2 . 9 1 , 8 1 . 

93, 25. 32. 98, 88. 105, 86. 126, 48. 
146 ,3 . 

ναΰς: ecclesia (metaphorice) 94, 60. 
ναυτιλία: navigatio 18 ,46 . 
νάφ3α: oleum (sc. ad ignem 'graecum' in-

cendendum aptum) 108, 12 
νεκροποιός: interimens 2 8 5 , 4 1 . 
νεκρο-ττομττικός: funebris, funestus 5 9 , 6 1 . 
νέκρωσις: mortif icano (se. libidinum) 22, 

74. 110 ,54 . 
νέκταρ: nectar 132 ,69 . 143 ,92 . 
νεκτάρεος: nectareus 140 ,35 . 
νεομηνία: novus mensis, prima dies mensis 

seu anni, Calendae 56, 37. 
νέος: novus 222, 63 (sc. Israel, i. e. Byzan-

tini). 248, 35 (sc. nova Persis). 268, 49 
(sc. Sion). 

νεοφύτευτος: nove plantatus 173, 12. 
νεφέλη (χρυσή): nubes (aurea) 298, 29. 
νησίδιον: insula parva 213, 76. 
νήσος: insula 13 ,69 . 177 ,55 . 2 1 3 , 7 7 . 

νηστεία: ieiunium 14 ,86 . 2 1 , 4 0 . 4 1 . 4 4 . 
5 4 . 5 6 . 6 4 . 2 2 , 8 8 . 9 1 . 9 5 . 2 3 , 1 5 . 3 0 . 3 3 . 
3 5 . 3 8 . 2 4 , 5 7 . 6 3 . 6 5 . 7 2 . 2 5 , 9 . 1 0 . 1 1 . 
91. 26, 17. 18. 19. 20. 23. 26. 28. 34. 38. 
2 7 , 5 2 . 8 0 . 8 3 . 8 4 . 2 8 , 8 9 . 2 9 , 3 6 . 3 9 . 4 3 . 
4 6 . 4 9 . 5 4 . 3 0 , 8 3 . 1 5 5 , 6 . 8 . 1 8 . 3 0 . 156, 
40. 57. 164, 14. 39. 40. 184, 85. 287, 
88. 

νηστευτής: ieiunator 22, 4. 76. 23, 16. 
31. 2 4 , 4 4 . 2 5 , 4 . 7 4 . 3 0 , 6 0 . 

νηστευτικός: ad ieiunium pertinens 154, 
73. 

νηστεύω: ieiuno 21, 48. 22, 82. 86. 87. 
2 3 , 1 2 . 2 4 , 6 6 . 6 7 . 2 5 , 6 . 8 0 . 2 6 , 3 0 . 3 1 
(bis). 39. 48. 51. 32, 43. 154, 83. 88. 
155, 27. 

νηστίζομαι: ieiuno 24, 50. 25, 15. 26, 
30. 154 ,75 . 

νήστις: ieiunus 75, 18. 
νηφάλιος: sobrius, prudens 7 5 , 2 4 . 135, 

74. 138 ,54 . 165 ,48 . 2 0 3 , 4 1 . 2 7 3 , 3 0 . 
νήφω: sobrius sum 156, 64. 
νίκη: Victoria 14 ,12 . 15 ,27 . 7 4 , 6 0 . 114, 

6. 168 ,64 . 182 ,14 . 183 ,46 . 2 0 0 , 6 1 . 
2 0 8 , 9 1 . 9 3 . 2 1 6 , 8 5 . 2 1 9 , 6 0 . 6 1 . 6 4 . 6 6 . 
233, 52. 241, 25. 269, 66. 68. 70. 76. 78 
(bis). 82 (bis). 83 .84 . 2 7 0 , 2 . 1 2 . 1 4 . 2 1 . 
2 5 . 2 7 . 2 8 . 3 0 . 2 7 1 , 3 8 . 4 0 . 279 ,13 . 281, 
8 2 . 9 1 . 9 3 . 

νικητήριον: carmen triumphale 224, 23. 
νικητής: victor 192, 46. 194, 43. 219, 

59. 2 6 9 , 8 0 . 8 2 . 2 7 0 , 3 3 . 
νόημα: cogi tado 13, 66. 68, 58. 66. 78. 

6 9 , 9 3 . 7 0 , 3 8 . 7 1 , 6 1 . 7 3 , 4 5 . 8 3 , 9 3 . 
89 ,8 . 100 ,9 . 101 ,42 . 108 ,11 . 114 ,87 . 
127, 80. 88. 128, 28. 138, 67. 170, 5. 
2 2 6 , 4 . 7 1 . 7 8 . 9 1 . 2 2 7 , 2 7 . 3 1 . 2 4 0 , 7 9 . 
2 4 3 , 6 6 . 2 5 9 , 1 5 . 

νόησις: cogi tado 74, 57. 108, 10. 125, 
20. 139 ,9 . 

νόσος: morbus 5, 93. 167, 22. 35. 39. 
168 ,60 . 

νοστιμότης: suavitas 159 ,63 . 
νους: mens 14, 83. 22, 72. 73 (bis). 24, 

60. 3 3 , 7 6 . 4 3 , 6 5 . 5 8 , 1 7 . 6 6 , 9 3 . 68, 
79. 7 5 , 2 2 . 8 2 , 5 4 . 5 6 . 6 1 . 8 3 , 8 1 . 89, 
14. 92, 10. 1 0 2 , 7 8 . 103, 9. 104, 42. 
109, 16. 110 ,63 . 111 ,2 . 120 ,17 . 122, 
90. 129 ,41 . 130 ,79 . 135 ,61 . 136 ,12 . 
145 ,48 . 1 4 6 , 7 9 . 9 0 . 9 2 . 154 ,70 . 159, 
52. 168 ,75 . 170, 6. 10. 178 ,92 . 179, 
26. 37. 180, 50. 193, 79. 85. 198, 92. 
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1 9 9 , 2 8 . 4 7 . 2 1 4 , 9 1 . 2 1 9 , 6 3 . 220, 9. 
221, 29. 222, 62. 223, 4. 227, 14. 32. 
231 ,65 . 2 4 0 , 8 6 . 2 6 1 , 1 4 . 267 ,27 . 271, 
47. 2 8 1 , 7 9 . 2 8 5 , 2 0 . 2 8 6 , 5 1 . 

νύμφη: sponsa 9 1 , 7 9 . 2 5 0 , 3 . 2 5 2 , 6 5 . 
νυμφικός: sponsalis 254, 33. 2 5 5 , 7 3 . 
νυμφίος: sponsus 9 1 , 7 7 . 9 2 , 1 2 . 
νυμφών: cubiculum nuptiale 91, 76. 92, 

1. 11. 
νύξ: nox 4 , 2 9 . 3 0 . 1 4 , 9 2 . 1 5 , 2 8 . 20, 

13. 1 8 9 , 5 0 . 5 3 . 55. 1 9 2 , 6 9 . 7 3 . 200, 
7 4 . 9 0 . 2 2 6 , 7 3 . 254, 61 (loc. cit.). 

ξεναγωγία: hospitalitas 3 0 6 , 4 . 
ξεναγώγιον: hospitium 306, 18. 
ξενοδόχος: hospes, caupo 76, 32. 
ξύλον: lignum (sc. crucis) 18 ,61 . 172 ,91 . 

O 

όγδοάς: numerus octonarius 28, 19. 29, 
28. 30. 32. 35. 37. 

όγδόη: dies octavus 29, 34. 
όγκος: gravitas 127, 73. 294, 20. 
όδός, βασιλική: via regia 37, 41. 50. 45, 

19. 
ό3όνη: linteum 224, 36 (loc. cit.). 
οϊακιστική, ή : gubernatio 91, 65. 94, 66. 
οϊακοστρόφος: gubernator 9 1 , 6 8 . 
οϊζω: c lamo 6 9 , 3 . 
οικοδομή: aedificatio 2 0 0 , 8 2 . 
οικονομία: ratio, disposino 185 ,37 . 307, 

61. 
οικονομικός: oeconomicus 5 2 , 5 5 . 
οικουμένη: orbis terrarum 15, 36. 42, 9. 

8 7 , 3 9 . 113 ,53 . 171 ,42 . 180 ,71 . 182, 
7. 188, 19. 197 ,78 . 205, 14. 2 0 9 , 4 7 . 
216, 60. 218, 32. 230, 35. 52. 235, 9. 
236 ,48 . 2 3 7 , 6 4 . 2 7 3 , 2 5 . 281 ,85 . 282, 
12. 2 8 8 , 2 8 . 2 9 5 , 3 1 . 

οϊκτείρω: misereor 6 9 , 7 . 1 1 . 9 1 . 
οίκτίρμων: misericors 6 9 , 9 4 . 
οίκτος: misericordia 8 , 8 3 . 6 9 , 1 . 2 . 8 . 
οΐνόττεδον: vinea 135 ,66 . 
οίνος: vinum 7 , 3 8 . 2 7 , 8 0 . 3 3 , 5 . 7 7 . 7 8 . 

3 8 , 7 7 . 5 5 , 2 3 (loc. cit.). 5 9 , 4 2 . 109 ,21 . 
120 ,16 . 1 3 4 , 2 8 . 3 3 . 3 7 . 3 9 . 4 1 . 135 ,52 . 
56. 64. 70. 72 (bis). 157, 67. 158, 34. 
176, 13. 16. 19. 39. 177, 42 (bis). 196, 
52. 2 0 1 , 9 1 . 

όϊστός: sagitta 2 3 4 , 9 3 . 

οΐτος: sors 6 9 , 3 . 
οιωνός: avis 268, 63. 269, 74. 75. 
όλιγοσύλλαβος: paucas syllabas complec-

tens 128 ,5 . 
όλ ιγοχρηστ ία : usus rarus 27, 66. 
όλε3ρεύω: destruo 121 ,68 . 
όμομελώς: integre 2 2 9 , 2 6 . 
ολονύκτιος: pernox 14 ,89 . 
όμβρος: imber 2 2 , 8 0 . 2 7 7 , 6 2 . 2 8 7 , 9 3 . 

298, 30. 
όμήγυρις: conventus 106, 18. 
ομιλητής: discipulus 189 ,69 . 
ομιλία: disputatio 8, 7. 61, 15. 67, 45. 

146 ,81 . 
sermo 5 , 6 2 . 4 4 , 9 2 . 

όμοιότης: similitudo 6 9 , 9 1 . 
όμοίωσις (sc. 3εοΰ): assimilatio (sc. dei) 8, 

81. 184 ,89 . 
ομωνυμία: homonymia seu vis cognominis 

6 7 , 4 3 . 6 8 , 4 9 . 
όνομα: vox 67, 17. 
όξυγράφος: celeriter scribens 148, 57. 
όξυστομία: audacia 95, 10. 
όξύτης: acerbitas 227, 14. 
όξυωττέω: acute cerno 4 9 , 4 1 . 
ότπσ3οδρομέω: retro curro 303, 3. 
ότπσ3ονόμος: pascor retrogrediens 310, 

49. 
όττλο3ήκη: armamentarium 19 ,70 . 
ότττανεϊον: fornax 173 ,3 . 
οπτασία: visio, somnium 13, 50. 
όραμα: aspectus 3 , 2 2 . 
όρασις: visio 139 ,4 . 179 ,24 . 
όργανον: instrumentum 28, 14. 96, 26. 

165 ,57 . 224 ,19 . 
οργή: ira 72, 93 (bis), 
όρεξις: cupiditas 69, 88. 161, 18. 164, 

41. 165 ,60 . 67. 
ορεσίβιος: in montibus vivens 119 ,83 . 
όρ3ός (sc. λόγος): rectus 114 ,91 . 
όρ3ότης: rectitudo 37, 26. 92, 9. 103, 

14. 110 ,53 . 112 ,46 . 118 ,54 . 122 ,81 . 
130 ,68 . 2 5 3 , 1 1 . 

- : recta fides 9 0 , 2 7 . 
όρ3οτομέω: recte interpreter 118 ,53 . 
όρ3οτομία: recta doctrina 95, 7. 
όρνις: avis 141, 5. 10. 15. 19. 142, 45. 

2 6 9 , 7 2 . 
όρογλυφέω: terminum amolior 154, 62. 
όσιον, τό: reverentia 233, 46. 
όσττριον: legumen 30, 63. 65. 
οστρακόδερμος: testa conclusus 148, 86. 
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όσφράδιον: olfactorium 98,3. 
ουράνιο?: caelestis 14, 10. 19, 68. 22, 

77. 36,14. 64,30. 68,66. 75 ,3 . 81, 
31. 82,56. 88,68. 108,89. 110,51. 
114,26. 135,59. 136,83.87. 137,35. 
139, 3. 7. 140, 24. 144, 20. 158, 29. 
189, 73. 219, 74. 221, 32. 223, 1. 6. 
297, 92. 

ούρανόξ: coelum (caelum) 7, 66. 22, 80. 
24,61. 56 ,34 .41 . 59,45. 72,95. 73, 
37. 75, 89 (loc. cit.). 75,3 (loc. cit.). 81, 
38. 86,87. 108,85. 111,89.92. 113, 
55. 125, 1. 2. 93. 130, 94. 136, 93. 94. 
145,50. 179,31. 180,62.63. 187,84. 
219, 75. 76. 230, 46. 232, 28 (loc. cit.). 
240,82. 254,51. 255,86. 271,38. 297, 
92. 301,42. 

ούρανοστάλακτος: rore caelesti consper-
sus 158,25. 

ούσία: natura, substantia 11,10. 108,88. 
140, 30. cf. et φύσιζ. 

όφειλέτίζ: debitrix 87,46. 
όφ3αλμόξ: oculus 9, 35. 24, 45. 39, 18. 

57,69. 82,65. 94,84. 117,16. 123,35. 
125,90. 132,52. 162,42.60. 164,26. 
29. 187,73. 188,19. 189,58. 197,59. 
199,39. 207,67. 211,94. 223,13. 233, 
54. 234, 65 (loc. cit.). 238, 3. 244, 25. 
245,56. 255,95. 256,10. 268,44. 274, 
53. 286,61. 287,11. 291,67. 300,17. 
302,58. 306,18. 

δφΐξ: serpens 157, 4. 158, 12. 166, 9. 
211,9. 225,55. 275,77. 

όψις (ή ένδον): contemplado, spectatio 
contemplativa 49,41. 

οψον: obsonium 194,22. 200,88. 

Π 

παγγάληνος: omnino serenus 204, 76. 
παγκόσμιος: universalis 260, 39. 264, 5. 

286, 57. 
πά3ο$: affectus, passio 5,68. 22 ,71 .74 

(bis). 32,67. 38,63.66.86. 65,58. 66, 
78. 73,15. 74,70. 102,78. 110,54. 
132, 60. 61. 152, 7. 153, 37. 51. 156, 
43. 157,76. 160,81. 161, 10 (loc. cit.). 
199,56. 229,14. 290,53. 301,39. 302, 
60. 

— : affectio seu mutatio verbi 71,73. 
- : dolor 7,64. 8 ,69 .72 .87 . 9, 10. 16. 

18.22.32.38. 10,66. 13,60. 
παιανίζω: paeanem cano 168, 65. 

παιγνήμων: iocosus 175,78. 
παιδεία: eruditio 76,39. 118,38. 
παλαιότης (sc. λόγου): vetustas verbi 69, 

17. 
παλαμναιότης: caedes 105,72. 
παλιγγενεσία: regeneratio seu baptisma 

251, 27 (loe. cit.). 299,88. 
παλίμπλαγκτος: repulsus 303, 10. 
παλίνζωος: redivivus 258,93. 
παμβασιλεύς: omnium imperator 204, 

78. 
πάμμακαρ: omni ex parte beatus 88, 48. 

92,5. 96,52. 
πάμμεγας: permagnus 75,5. 76,52. 87, 

23. 93,25. 
παμμέγιστος: omnino maximus (praedi-

catio imperatoris) 88, 47. 90, 43. 
παμφίλητος: ab omnibus amatus 219, 58. 
ττάμφορος: omnium ferax 100, 25. 137, 

20. 
πανάγιος: sanetissimus 295,37. 
πανάκεια: remedium 122,78. 
— : panacea herba 156,43. 
πανάπαλος: tenerissimus 116,86. 
πανάποτμος: infelix 105,90. 
πάνδημος: tritus 52,27. 
- : vulgaris 109,25. 
πανηγυρίζω: praedico 56, 57. 59. 101, 

38. 
πανήγυρις: laudatio 79,37. 98,1. 101, 

57. 103,11. 116,64. 236,40. 265,41. 
- : sollemne 57 ,67 .76 . 58 ,22 .39 . 98, 

15 .17 .18 . 133,89. 140,38. 171,53. 
174,49. 286,61. 

— : publicus conventus, publica celebritas 
155,16. 218,44. 219,70. 252,86. 253, 
10. 

παν3υμαδόν: toto animo 182,32. 
πανιερώτατος: sanetissimus (allocutio 

episcopi) 3, 5. 
πάννυχος: pernox 14,87. 
πανοπλία: arma 211, 3. 267, 35. 285, 

12. 287,88. 
πανούργευμα: vaframentum 15,40. 
ττάνσοφος: sapientissimus 88,74. 90,43. 

93,53. 98,8. 103,33. 126,31.50. 
παντέλειος: omni modo perfectus 116,73. 

286, 58. 
παντουργός: callidus 71,63. 
παραβίαιος: adversus 191, 19. 
παραβολή: comparado, collado 12,41. 
παραβολικός: comparadvus 18,48. 
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παραγγέλλω: refero 84,33. 
παραγραφή: praescriptio 130,68. 
παράδεισος: paradisus seu hortus 139,11. 

179,30. 225 ,51 .57 . 228 ,58 .59 . 240, 
60. 250,10. 251,29. 55 (paradisus terre-
stris). 290,43. 301 ,29 .35 . 

παρακαλπάζω: deduco equum 116,89. 
παραρρυΐσκω: praeterfluo 202,28. 
παράφραση: interpretatio 66 ,9 . 
παραφράζω: interpretor 166,90. 
παραχαράττω: perperam signo 152, 24. 
παράχρησις: abusio (sc. verbi) 67, 18. 
πάρδαλις: pardus, panthera 117,14. 
παρεισκρίνομαι: clam introeo 47, 57. 
τταρεισφ$είρομαι: perniciei implicor 95, 

12. 

παρεισφρέω: ingredior 53 ,58 . 
παρεκνεύω: declino 245,36. 
παρεκφαίνω: sensim monstro 115,46. 
παρεμβα3ύνω: penetro 44,81. 
παρεξισόω: comparo 189, 68. 190, 2. 
παρεπηρεάζομαι: incommodor, offendor 

175, 76. 
παρευδοκιμέω: supero 131, 18. 
παρήγορος: consolatorius 35,67. 
παροιμία: proverbium 5 1 , 8 . 9 3 . 52,27. 

58,19. 112,37. 208,89. 238,21. 240, 
70. 267,2 . 271,66. 277,67. 268,91. 
280,60. 297,5. 

παροιμιακός: proverbialis 279, 13. 
παροιμιώδης: more proverbii dictum 95, 

93. 98,14. 
παρονομάζω: circumscribo 67,23. 
παρύψωμα: cathedra 127,71. 
παρύψωσις: exaltatio 10,59. 257,61. 
— : promotio 302,80. 
παρωνυμέω: nomen ex alio nomine duco 

68,55. 
παρωνυμία: derivado (sc. vocis) 71,75. 
π ά τ α γ μ α : percussus 269,88. 
πατρίς: patria 5, 73. 10, 52. 30, 65. 53, 

65. 
πατριώτης: conterraneus 53,66. 
παχύτης : crassitudo 154,72. 
πεζεύω: pedibus iter fació 18,45. 
πειρατής: praedo marinus (transi.) 19, 

77. 
πειρατικός: piraticus 18, 32. 211,11. 
πέλαγος: mare 115,29. 
πένης: pauper 26, 49. 74, 83. 96, 32. 

105,77. 163,74.84. 219,57. 287,86. 
πενία: paupertas 113,75. 148 ,74 .76 . 

149,87. 164,38. 

πέπλος: vestís, indumentum 41,75. 103, 
16. 

περιαν3ίζομαι: floribus ornor 177, 66. 
περιγραφή: circumscriptio 64,38. 
περιγράφω: circumscribo 64,37. 
περιεκτικός: comprehensivus 65,67. 
περιήγησις: descriptio 257,67. 267,3. 
περιηγητικός: descriptivus 236,36. 
περιϊστάω: commuto 285,42. 
περικεφαλαία, ή: cassis 19, 71. 
περικροτέω: circumstrepo 234,72. 
περίνοια: cogitatio 62,46. 
περιόδευμα: circuitus 101,61. 
περιοδευτής: inspector 261,26. 
περίοδος: ambitus, circuitus 28, 7. 17 (sc. 

stellarum). 255, 87. 

— : excursus 180,51. 
— : orationis conversio 103,30. 
περιοχή: comprehensio 65,66. 
περιπόνηρος: vitiosus 187,93. 
περισάλπισις: cantus tubarum 97, 84. 85. 
περίτρανος: lucidus 178, 92. 226, 9. 25. 

233,55. 
περιτροχάω: circumcludo 111,94. 
περιττός: abundans 61, 18. 
περιυβρισμός: eximia iniuria 236, 39. 
περιφραστικός: descriptivus 254,55. 
περιωπή: caput 126,36. 
πέταλον: lamina, bractea 125, 94. 128, 

19. 
πεΰσις: quaestio 61 ,2 . 
πιότης: prosperitas 140,27. 
πίστις: fides 22,78. 38,68. 39,3. 122, 

94. 123,43. 222 ,65 .69 . 276,19a (bis). 
291, 82. 300, 16. 17. 

πλαδάω: laxus sum 118,41. 
π λ ά ζ ω (-ομαι): aberro 244,11. 
πλάνης: stella palans seu errans 184, 64. 

301 ,38 .41 .44 . 
πλάσις: formado 21,65. 225,53. 276, 

36. 
πλάτος: latitudo 143, 1. 
πλατυκώς: copiose 112,22. 
πλατυλογέω: late loquor, verbosus sum 

155,16. 
πλατύνω: amplifico 71,43. 
πλατύς: latus (de oratione) 61, 22. 27. 

2 1 1 , 8 . 
πλεονέκτις: (adi. forma femin.) avidus 83, 

74 (ad formam cf. όφειλέτις 87,46). 
πλουτισμός: locupletatio 193,6. 
πλουτοδότης: qui dividas praebet 74, 82. 

96, 30. 
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TTAOÛTOÇ: divitiae 6, 15. 14, 1. 7 0 , 3 1 . 
103 ,35 . 162 ,68 . 1 6 3 , 7 . 7 6 . 7 9 . 8 0 . 8 2 . 
95. 164, 15. 17. 37. 

- : abundantia (transi.) 2 2 6 , 7 8 . 248 ,52 . 
58. 2 9 8 , 3 8 . 

— (εννοίας): copia (cogitationis) 66, 80. 
— (νοημάτων): copia (cogitationum) 65, 

40. 
— (φύσεως): copia (naturae) 113 ,75 . 
πνεύμα: spiritus 3 , 2 5 . 4 , 3 9 . 5 , 7 3 . 6, 

1. 1 0 , 6 5 . 1 1 , 1 2 . 12 ,16 . 1 9 , 7 2 . 20, 
21. 6 5 , 4 2 . 84 ,27 . 8 9 , 6 . 1 1 . 9 1 , 6 9 . 7 6 . 
77. 9 4 , 7 8 . 80. 85 (sc. diabolus). 9 5 , 1 0 . 
19 .93 . 1 0 4 , 3 7 . 5 0 . 1 1 1 , 8 . 1 2 . 112 ,26 . 
29. 118 ,60 . 119 ,88 . 1 2 0 , 3 1 . 3 3 . 122, 
78. 86 (sc. diabolus). 123, 47. 124, 65. 
127, 67. 135, 60. 137, 19. 41. 156 ,44 . 
157,71 (loc. cit.). 157 ,85 . 159 ,65 . 162, 
43. 179, 32. 203, 35. 219, 69. 81. 83. 
2 2 3 , 5 . 2 2 6 , 8 1 (loc. cit.). 

- : S.Spiritus 6 6 , 7 4 . 8 4 , 2 8 . 3 4 . 8 9 , 1 . 
112 ,39 . 2 1 8 , 2 9 . 2 7 6 , 2 7 . 2 8 7 , 9 4 . 

- : ventus 18 ,31 . 4 6 , 2 5 . 7 4 , 6 3 . 7 5 , 9 3 . 
94 ,63 . 167 ,52 . 190 ,8 (transi.). 191 ,18 
(loc. cit.). 2 8 7 , 8 0 . 8 2 . 

— : spiritus asper 7 0 , 2 5 . 2 9 . 
— ψιλόν: spiritus lenis 7 0 , 1 8 . 
πνευματίζομαι: pronuntio spiritu 70, 18. 
πνευματικός: spiritualis 6, 94. 19, 71. 

2 4 , 5 7 . 8 2 , 4 5 . 8 9 , 1 6 . 9 0 , 2 8 . 9 0 , 3 1 . 
3 3 . 4 7 . 9 4 , 6 6 . 7 3 . 9 7 , 8 5 . 122 ,11 . 127, 
61. 139 ,21 . 153 ,36 . 154 ,90 . 157 ,68 . 
94. 188 ,28 . 2 2 2 , 7 3 . 2 2 5 , 6 3 . 2 8 7 , 7 6 . 

πνίγος: calor suffocabilis 148, 72. 
ποδήγημα: ductus 2 6 6 , 9 3 . 
πό3ος: amor 2 0 6 , 4 3 . 2 7 9 , 3 1 . 
ποίησις: ars poetica 242, 59. 253, 16. 

275, 79. 276, 13. 
ποιητής: poeta 67, 12. 
ποιητικός: poëticus 66, 11. 253, 18. 
ποικιλία: varietas 2 5 4 , 5 6 . 
ποίκιλμα: tabula (pietà) 217, 5. 
ποικίλος: varius 113 ,73 . 
ποικιλτός: versicolor 111 ,86 . 
ποίμανσις: pastio 1 2 0 , 2 9 . 3 1 . 
ποιμήν: pastor 15, 37. 38. 88, 53. 93, 

32. 94, 87. 95, 90. 124, 66. 132, 59. 
60. cf. et indicem vocum ad res Byzant. 
spectantium. 222, 71 (transi.), 

ποιότης: modus (sc. argumentationis) 
294, 20. 

πολεμήτωρ: adversarius 2 2 2 , 5 0 . 

πόλις: urbs 3, 3 (sc. caelestis). cf. et indi-
cem verborum ad res Byzant. spectan-
tium. 

πολυγνώμων: peritus 7 7 , 6 1 . 
πολυδύναμος: potens 2 1 3 , 6 5 . 
πολυετηρίς: longinquitas 101 ,58 . 
πολυκυμία: fluetum frequentia 19, 78. 

2 1 3 , 7 1 . 
πολύλαος: frequens 174 ,64 . 
πολυλογέω: copiose discutio 108, 15. 

112 ,22 . 
πολυλογία: verbositas 37, 25. 26. 28. 
— : oratio multis verbis condita 7 2 , 1 0 . 
πολύνους: sententiosus 72, 12. 
πολυόμματος: multos oculos habens, mul-

tis oculis praeditus (praedicatio imperato-
ris) 179 ,23 . 195 ,24 . 

πολυπτέρυγος: multis alis praeditus 196, 
26. 

πολυρρημοσύνη: verbositas 1 3 , 6 0 . 
πολύρροπος: mox hue mox illue vergens 

154, 86. 
πολυστέλεχος: abundans truncis 99, 23. 
πολυσυγκρότητος: e multis coagmentatus 

2 1 5 , 5 1 . 
πολύσχημος: multiformis 3 0 9 , 4 1 . 
πολυσχοίνιστος: latedimensus 2 6 1 , 1 5 . 
πολύτροπος: multiplex 122 ,77 . 138 ,71 . 

156 ,50 . 185 ,8 . 2 6 4 , 2 5 . 3 0 7 , 6 1 . 
— : versutus 7 6 , 3 9 . 
πολύφ3ογγος: multisonus 96, 26. 224, 

31. 
πολύφροντις: curis plenus 148, 72. 
πολύφωνος: varius 7 7 , 6 1 . 
— : multis vocibus compositus 109, 22. 
πολύφωτος: multo lumine illustris 91 ,84 . 
πολυχεύμων: abundans 202, 19. 
πολυχρόνιον, τό: votum ,ad multos an-

nos' 181 ,89 . 
πολυχρόνιος: longaevus 201, 23. 228, 

69. 2 4 9 , 7 1 . 2 8 8 , 4 2 . 
πολυχώρητος: multorum capax 146, 79. 
πολύψυχος: perfrigidus 5 2 , 4 8 . 
πομφολυγίζω: bullas iacto 101, 45. 
πομφόλυξ, ò: bulla (sc. aquae) 211, 9. 

2 9 8 , 4 8 . 
πονηρία: pravitas 19 ,72 . 
πονηρός, ó: diabolus 123, 23. 
πόριμος: ingeniosus 61, 19. 22. 76, 38. 
ποριστικός: ingeniosus 7 7 , 6 0 . 
πόρκος: rete 2 9 8 , 4 8 . 
πορφύρεος: purpureus 2 5 4 , 5 4 — cf. et in-

dicem graecitatis 
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ποσόν, τό: numerus 183,41. 295,52.56. 
ποταμό;: fluvius 8, 94 (transi.). 18, 38 

(transi.). 68, 49. 75, 90. 104, 66. 67. 
108,9. 115,43. 127,60. 139 ,12 .14 
(transi.). 202, 9. 10. 14. 17. 20. 21. 28. 
203,31 .32 .33 . 206, 26 (proverb.). 206, 
45.49. 216,74 (transi.). 228,57.61.67. 
243, 81. 84. 91. 244,1. 3. 5 .7 .17 . 26. 95. 
245, 36. 39. 45. 277, 63. 288, 18 (loc. 
cit.). 35. 293,21 (bis). 297,13. 

— ευεργεσιών: fluvius (beneficiorum) 
148,56. 

πραγματεία: tractatus 76,55. 
πρακτική, ή: vita bona 136,11. 
πρακτικός: activus, effax 110,80. 139,6. 

225, 52. 
πρδξΐζ: actio 94, 66. 109, 43. 47. 49. 

110, 59. 64. 65. 66. 68. 75. 80. I l l , 95. 
112,49. 113 ,58 .62 .72 . 117,95. 118, 
49 .50 .57 . 119,82. 125,91. 129,43. 
135,45. 137,24 .45 .48 . 138,60. 225, 
56. 281,80. 287,78. 

πράος: clemens 122,1. 232,20. 
πραότης: dementia 4, 33. 68, 73. 92, 

89. 97,71. 132,54. 217,18. 
πρασιά, ή: pratum 59, 41; (sc. spirituale) 

175, 90. 
πρέπω: conspicuus sum 93, 33. 
πρεσβεύω: legatus mittor (transi.) 104,53 

(loc. cit.). 
προαινίττομαι: vaticinor 112,44. 
προαίρεση: voluntas, propositum 239, 

53. 
προβληματίζω: disputo 131,21. 
προβλύζω: emitto 292, 1. 
πρόγνωσις: praecognitio 130,89. 
πρόγονος: progenitor 283,66. 
προεισόδιος: introducens 17,2. 
προεκφοβέω: antea terrefacio 237, 90. 
πρό3εσΐ5: propositum 106, 18. 
πρό3υρον: prooemium 76,48. 
προκεντέω: ante delineo 136, 10. 
πρόνοια: Providentia 101, 31. 120, 30. 

234,73. 280,68. 310,63. 
προοιμιακός: ad praefationem pertinens 

46,4. 201,20. 
προοίμιον: praefatio 57,78. 
προπαραλήγον, τό: antepaenultima (sc. 

syllaba) 71,71. 
πρόπα; : universus 96,24. 
προπεμπτικόξ: deductor 35,65. 
προποδισμόζ: motio protenus versa (sc. 

stellae) 301,39. 

προσανασπάω: sursum traho 299, 75. 
προσαναφύομαι: emittor 149, 11. 
προσδαπάνημα: sumptus additio 106, 

39. 
προσεισδέχομαι: simul accipio 305, 83. 
προσεκκαίω: insuper infiammo 122,1. 
προσένεξις: curatio 122,82. 
προσεξαγριόω: insuper stimulo 123, 15. 
προσεπάδω: succino 140,39. 
προσεπαν3έω: insuper effloreo 111,90. 
προσεπαυξάνω: amplius augeo 121, 52. 

122,5. 
προσεπαύξησίζ: augmentum 129,55. 
προσεπαύξω: insuper augeo 186, 43. 
προσεπείγω: appropero 128, 10. 
προσεπεννοέομαι: insuper considero 67, 

31. 
προσεπικοσμέω: insuper orno 170, 12. 
προσεπιξαίνω: amplius refrico 264, 13. 

305, 82. 
προσεπιπλέκω: insuper addo 212, 37. 
προσεπιπλουτέω: insuper abundo 215, 

52. 
προσεπιταράττω: insuper perturbo 19, 

78. 
προσευπορέω: insuper abundo 76,41. 
προσευχή: adorado 287, 75 (loc. cit.). 

79. 
πρόσκαιρος: ν. πΰρ 
προσκέπτομαι: prospicio 94,64. 
προσκίασμα: obumbraculum 150,49. 
προσλαλιά: allocutio 100,18. 132,68. 
προσλαμβάνομαι: in caelum assumor 6,6. 
προσφυής (-ώς): adaequatus 62,37. 
προσφώνημα: allocutio 216,54. 
προσφωνηματικόξ: more allocutionis com-

pos tas 141,2. 
προσφώνησίζ: allocutio 63, 95. 195, 2. 
προσχαίνω: avidus sum ales, rei 177, 77. 
προσωπεΐον: persona 48, 84. 50, 65. 
πρόσωπον: facies 92,14. 115,56. 123, 

48. 124,59.80. 125, 3. 87. 90 (loc. cit.). 
131,28. 132,52. 139,15. 209,40. 223, 
13. 229, 8. 16 (loc. cit.). 230, 43. 231, 
83. 84 (loc. cit.). 85 (bis) (loc. cit.). 87 
(loc. cit.). 255, 70. 271, 61 (loc. cit.). 
285,38 (loc. cit.). 286,50. 288, 26 (loc. 
cit.). 291, 62 (loc. cit.). 

- : persona 253,6. 256,8. 261,6. 287, 
10. 

προτεμένισμα: vestibulum 80,93. 
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προτομή: propugnaculum 4 1 , 5 . 
προφορά: pronuntiatio 69, 14. 
προχάραγμα: simulacrum, exemplar 150, 

53. 
πρωτομα3ής (-ώς): primum expertus 81, 

26. 209 ,30 . 
πρωτοστατέω: praesum 9 5 , 2 . 
πρωτοφαής: primum lucens 209, 57. 
πρωτοφορέω: primitias promo 115,52. 
— : primum porto 264 ,2 . 
πτερόεις: alata (sc. oratio) 97, 78. 110, 

51. 
πτερόν, τό: ala 2 2 , 7 2 . 7 3 , 3 6 . 97 ,77 . 

104 .51 . 115 ,37 . 132 ,57 . 186 ,64 (sc. 
λόγου). 190, 78. 85. 87. 196, 29. 229, 
27 (transi.). 230 ,40 . 270 ,26 . 273 ,39 . 
276 ,40 . 277 ,49 . 299 ,80 . 

πτέρωσις: amictus pennarum 43, 52. 
πτωχός: pauper 33, 76. 78. 107, 50 (loc. 

cit.). 162, 68 (loc. cit.). 171,37. 
πυγμικός: pugilicus 271 ,42 . 
πυ3μενική δεκάς: decern primorum colle-

gium 296, 58 sq. 
πυ3μήν: numerus indefinitus 54, 88. 

295 .52 . 
πυ3μήν δεκαδικός: numerus decenarius 

240, 92. 
πυκνός: densus 145,55. 
πύλη: porta (sc. urbis) 59, 46. 
πυρ: ignis 11,10. 15,16. 22 ,80 . 89 ,88 

(loc. cit.). 89 .92 (loc. cit.). 108,13. 117, 
16. 133,95. 135,69. 149,20. 185,27. 
189,52. 215 ,30 (loc. cit.). 218 ,32 . 231, 
86 (bis), (loc. cit.). 253,93. 271 ,67 . 276, 
13. 278, 79 (loc. cit.). 285, 31. 38 (loc. 
cit.). 2 9 2 , 1 . 5 . 9 (loc. cit.). 302 ,58 . 310, 
53. 

— : incendium (urbis) 2 9 2 , 1 . 5 . 
— κολαστήριον: ignis infernus 75, 87sq . 
— πρόσκαιρου: ignis temporarius, i. e. 

purgatorium 75, 87sq (loc. cit.). 
πυρακτόω: igne comburo 8, 87. 
πυραύγεια: splendor igneus 225, 70. 

285 ,34 . 
πυργηρέω: oppugno 273 ,33 . 
πυργίδιον: turris minor 4 1 , 5 . 
πυργόβαρις: gravitate turrium munitus 

4 1 , 3 . 
πύργος: turris 75 ,93 . 235 ,5 . 
πυρεκβολέω: ignemeicio 12,19. 226 ,73 . 
πυρσολαμπής: igne lucens 202, 5. 
πυρσός: fax 1 1 , 2 . 9 5 . 4 8 , 2 . 50 ,63 . 
πυτίνη: lagoena 176,32. 

Ρ 

ράβδος: bacillus, baculum 86, 4. 
ραίνω: (transit.) inundo 108, 12. 
ραψώδημα: inventio fabulosa 253, 20. 
ρεύμα (λόγου, λαλιάς): cursus, fluentum 

(orationis) 12 ,42 . 6 1 , 4 . 84 ,11 . 127, 
67. 2 0 3 , 3 3 . 4 6 . 227 ,33 . 228 ,65 . 233, 
36; (fluvii) 104, 69. 243, 86. 244, 14. 
245, 36. 38. 248, 57; (famae) 129,58. 

ρέω (τω λόγω): fluo (de oratione) 144, 
16. 

ρήμα: vox, verbum 226, 79. 303, 10. 
ρητορεία: eloquentia 10,56. 11,76. 96, 

56. 99 ,21 . 
- : ars oratoria 39 ,29 . 101 ,39 .49 . 103, 

16. 109, 25. 144,16. 200, 72. 202, 14. 
2 0 3 , 4 1 . 5 3 . 272 ,83 . 

ρητορεύω: artem oratoriam exerceo, ora-
tionem habeo, dico 111, 21. 203, 44. 
258, 89 (more oratoris profero). 267, 30. 
268 ,38 . 

ρητορική: ars oratoria 138, 78. 
ρητορικός: oratorius 204, 73. 258, 5. 

261 ,2 . 
— (subst.): artis oratoriae discipulus 226, 

3. 
ρητορικώς: more oratoris 71, 43. 
póSov: rosa 98, 2 (metaphorice de filio 

imperatoris). 298 ,47 . 
ροΐσκος: corymbus (sc. aureus) (cf. Exod. 

28, 29) 136, 91. 137, 42. 43. 47. 138, 
59. 

ρύαξ λόγου: flumen orationis 84, 8. 
ρυ3μίζω: modulor 110,77. 150,34. 155, 

94. 
ρυ3μισμός: coercido 22 ,75 . 
ρυ3μός: rhythmus (sc. orationis) 138, 68. 
ρυμοτομέω: partior 145,45. 
ρύομαι: absolvor 69, 13. 
ρυτίς: ruga 118 ,44 . 
ρωμαλεότης: robur (sc. imperatoris) 214, 

7. 286 ,65 . 
ρώμη: robur 265, 54. 61 (de exercitu). 

276, 9. 

Σ 

σαββατισμός: quies sabbatica 14,91. 
σάββατον: sabbat 14,91. 
σαλπιγκτήριος: tubae sonus 234 ,1 . 
σάλπιγξ: tuba 17,22. 28 ,12 . 97 ,80 .86 . 

155,93. 229 ,28 . 
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σάπφειρος: sapphirus 133 ,8 . 
σάρδιος (-ov): sardius lapis 133, 90. 94 

(bis). 
σαρκικό;: carnalis 11 ,6 . 2 9 , 3 3 . 157 ,85 . 
σάρκινος: carnarius 189 ,65 . 276, 26 (loe. 

cit.). 
σάρκωσις: incarnatio 2 2 2 , 5 2 . 2 2 5 , 7 1 . 
σάρξ: caro 2 2 , 7 5 . 23, 36. 25, 13. 31, 

20. 43, 64. 44, 78. 65, 49. 75, 19. 22. 
122 ,80 . 123 ,17 . 154 ,77 (loc. cit.). 156, 
42. 53. 60. 159, 46. 167, 26. 178, 83. 
1 8 4 , 6 7 . 1 8 5 , 1 9 . 3 0 . 1 8 6 , 5 1 . 1 8 7 , 4 . 
78. 87 (pro corpore). 89. 2 2 0 , 9 4 . 221, 
33. 38. 222, 53. 275, 7. 276, 27. 42. 
287, 89. 

σατραπεία: praefectura 2 8 3 , 5 3 . 
σαφήνεια: perspieuitas 128, 92. 139, 95. 
σαφής: dilucidus 7 2 , 8 . 
σαφώς: dilucide 4 0 , 5 8 . 
σεισάχ3εια: aeris alieni excussio 13, 70. 
σεισμός: motus terrae 2 9 1 , 8 7 . 
σελήνη: luna 2 6 3 , 6 6 . 
σεμνολόγημα: laudatio 7 9 , 4 8 . 
— : dignitas 103 ,21 . 
σεμυολογία: magnificentia 108 ,76 . 
σεμνόν, τό: honos 3 1 0 , 5 5 . 
σεμνοπροσωπέω: gravitatem (sc. dicendi) 

ostento 2 2 6 , 9 3 . 
σεμνός (-ώς): gravis 101, 62. 103, 21. 

107 ,52 . 111 ,88 . 114 ,20 . 120 ,23 . 131, 
38. 135 ,54 . 1 4 5 , 5 4 . 6 1 . 255 ,79 . 269, 
7 3 . 8 5 . 2 7 0 , 3 6 . 2 8 7 , 8 . 3 0 3 , 2 0 . 

σεμνότης: gravitas 9, 40. 74, 56. 226, 
91. 2 3 0 , 4 7 . 2 6 3 , 6 4 . 

σηλαγγεύς: purgator 8 6 , 9 0 . 
σιδήρεος: ferreus 247, 12. 298, 37. 
σιδηροκρότητος: ferro cusus 210, 82. 
σιδηροπέδη: vincula aerata 2 7 2 , 7 5 . 
σίδηρος: ferrum 1 3 , 5 1 . 5 5 . 185 ,5 . 193, 

14. 2 3 4 , 9 1 . 2 3 6 , 5 6 . 2 7 6 , 3 3 . 
σίμβλον: alveare 132 ,53 . 
σιμβλοποιέω: mei fació 133, 76. 
σιτοφαγία: gustado pañis 2 1 , 4 3 . 
σκαμβευτής: tornator 152, 17. 
σκαμβεύομαι: pronus eo 186 ,68 . 
σκεδάζω: dissipo 2 8 7 , 8 6 . 
σκευωρέω: molior, machinor 174 ,41 . 
σκέψις: disputatio 6 1 , 2 . 7 2 , 8 5 . 
σκηνήτης: in tentorio degens 248, 52. 
σκιαγραφέω: adumbro (verbis) 68, 60. 

144, 36. 
σκοπός: finis 70, 33. 73, 34. 112, 52. 

117 ,29 . 122 ,90 . 133 ,14 . 149 ,5 . 155, 

12. 15. 164, 39. 182, 11 (sc. orationis). 
16. 183 ,58 . 186 ,65 . 2 3 7 , 9 0 . 2 5 9 , 2 1 . 
2 6 5 , 3 3 . 

σκότιος: spurius 309, 28. 32. 
σκότος: tenebrae 123 ,33 . 
σκώληξ: vermio 137 ,33 . 
σμαραγδίς, ή: lapis smaragdinus 119 ,74 . 
σμάραγδος: smaragdus 112 ,33 . 118 ,68 . 

119 ,78 . 120 ,24 . 133 ,2 . 
σμικρολογεω: detrecto 2 5 9 , 3 1 . 
σοφία: sapientia 4 , 5 1 . 7 , 5 8 . 11 ,95 . 40, 

5 2 . 5 5 . 8 8 , 5 4 . 6 6 . 8 1 . 8 3 . 8 9 , 9 4 . 9 5 . 91, 
55. 9 3 , 3 5 . 9 6 , 4 7 . 9 9 , 2 4 . 100 ,4 . 108, 
9 . 8 2 . 9 3 . 1 0 9 , 2 0 . 2 1 . 2 3 . 2 9 . 4 2 . 118, 
66. 120 ,15 . 122 ,9 . 1 2 5 , 4 . 5 . 126 ,33 . 
37. 129 ,56 . 1 3 0 , 3 . 8 9 . 9 0 . 9 5 . 131 ,13 . 
133, 5. 140, 34. 191, 31. 39. 192, 47. 
1 9 6 , 3 9 . 5 6 . 198 ,92 . 2 2 0 , 8 5 . 2 2 3 , 7 8 . 
82. 2 2 5 , 4 5 . 2 5 0 , 1 5 . 2 7 9 , 2 2 . 2 5 . 281, 
84. 287, 1. 2 (bis), cf. et indicem verbo-
rum ad res Byzantinas spectantium s. v. 
Κωνσταντινούπολις, 

σοφιστεία: ars eloquentiae 100, 5. 101, 
55. 

σοφιστεύω (-ομαι): artem dicendi profi-
teor 100 ,7 . 1 0 1 , 4 6 . 6 3 . 2 7 3 , 1 0 . 

σοφιστής: orator 1 0 1 , 4 1 . 4 3 . 2 7 1 , 4 1 . 
σοφιστικός: oratorius 1 0 , 7 5 . 
σοφός: sapiens 9, 17 (sc. imperator). 75, 

95. 7 6 , 4 6 . 4 7 . 5 3 . 88 ,53 . 89 ,1 . 9 1 , 5 5 . 
9 6 , 4 6 . 1 0 3 , 5 . 8 . 110 ,68 . 118 ,64 . 123, 
22. 1 2 5 , 3 . 126 ,22 . 127 ,63 . 130 ,81 . 
139, 87. 89. 219, 56. 222, 72. 226, 2. 
2 4 2 , 3 7 . 2 5 2 , 7 4 . 2 6 7 , 2 0 . 2 7 0 , 1 . 280, 
46 (sc. imperator). 68. 2 8 1 , 7 3 . 2 8 2 , 9 . 
33. 2 8 7 , 3 . 3 0 8 , 8 5 . 

σπαταλικώς: luxuriöse 3 0 , 6 9 . 
σπηλοποιέω: cippi instar fació 185 ,3 . 
σπιάαμή: spithama, i. e. spatium inter pol-

licene et digitum quintum manus 130, 82. 
86 . 

σπουδαίος: pius 113 ,67 . 164 ,44 . 165, 
46. 2 3 5 , 1 4 . 2 4 0 , 8 8 . 

— : probus, bonus 186 ,67 . 
στά3μη: linea 8 3 , 7 9 . 149 ,10 . 
σταμνοδοχέω: amphoram recipio 223, 1. 
στάσιμον: carmen melicum tragoediae in-

sertum 3 0 1 , 2 5 . 
στάσις: statio, i. e. exercitatio spiritualis 

nocturna 14, 87. 
σταυρός: crux 18, 61. 52, 40. 73, 29. 

110, 54. 
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στάχυς: spica 198 ,3 . 232 ,95 . 
στεγάνωμα: tegimen 221 ,26 . 
στενολεσχέω: garrió 68 ,80 . 
στενολεσχία: garritus, garrulitas 61 ,31 . 
στενοχωρέω: abbrevio 65 ,61 . 
στενοχώρησις: oppressio 274 ,70 . 
στερεμνιότης: firmitas 117,5 . 
στερέωμα: firmamentum (sc. caeli) 255, 

89. 
στήλη: columna 292 ,90 . 
στηλογραφέω: columnae inscribo 180, 

58. 
στηλογράφησις: inscriptio columnae 180, 

54. 
στηλοττοιέω: columnae instar fació 185,3. 
στηριγμός: solstitium 193,84. 
στιλπνός: splendidus 111,84. 254 ,35 . 
στοιχεΐον: elementum 22,81 . 23 ,33 . 72, 

14. 114 ,88 . 245 ,49 . 253 ,10 . 270 ,2 . 
281, 80. 

στολή: vestis 1 0 3 , 9 . 1 7 . 1 9 . 2 4 . 128,24. 
138,75. 303 ,19 . 

στολισμός: vestis 103, 15. 109,40. 263, 
71 .86 . 264 ,3 . 

στόμα: os 12 ,39 .41 . 17,14. 18,38. 21, 
43. 22 ,94 . 3 0 , 8 5 . 8 6 . 31 ,20 . 3 2 , 4 7 . 
55. 36 ,21 . 5 7 , 6 8 . 9 0 . 60 ,81 . 7 5 , 1 . 1 9 . 
86. 89 ,94. 90 ,39 . 91 ,58 . 93 ,28 . 98, 
17. 100,19. 104,51. 118,63. 121,68. 
72. 122, 13. 140, 34. 153 ,50 . 155 ,5 . 
92. 158 ,7 . 1 6 5 , 5 0 . 6 6 . 170 ,28 . 187, 
83. 194,32. 195 ,14 .20 . 203 ,55 . 219, 
63. 221 ,42 . 2 2 3 , 8 1 . 8 2 . 227 ,36 . 231, 
73 . 233 ,47 . 235 ,24 . 246 ,74 . 251 ,47 . 
268 ,61 . 275 ,90 . 291 ,80 . 293 ,31 (loe. 
cit.). 301 ,47 . 306 ,2 . 

στομφασμός: verbositas 228 ,44 . 
στρογγύλοζ: astrictus 227, 10. 
στροφή: stropha 103,30 . 
στρυφνός: austerus, acerbus 118, 42. 

145,55. 294 ,21 . 
στωμύλευμα: verbositas 95 ,11 . 
στωμύλος: verbosus 76, 38. 96, 49. 
συγγραφή: historia 272 ,88 . 280 ,61 . 
συγγραφικός: ab historiographis relatus 

251, 45. 
σύγκραμα: mixtura 156,40. 
συγκρότησις: summa 118,58. 252 ,85 . 
συγκροτησμός: conspiratio 252 ,85 . 
συκή: ficus 65 ,55 . 139,18. 149,3. 234, 

84. 
σύκινος: ficarius 275 ,83 . 

σϋκον: ficus 58, 3 (bis), 
συκοφαντία: calumnia 31 ,29 . 166,91. 
συλλαβή: syllaba 70, 25. 39. 
συλλήπτωρ: adiutor 79 ,62a. 
σύλλογος: conventus 21 ,51 . 37 ,59 . 94, 

83. 9 6 , 2 4 . 100 ,4 . 137 ,30 . 218 ,42 . 
224 ,34 . 228 ,64 . 233 ,56 . 

συμβολικός: symbolicus 253 ,25 . 
συμβολικώς: symbolice 134,27. 
σύμβολον: signum, symbolum 5, 85. 18, 

53. 2 4 , 4 8 . 2 9 , 2 8 . 3 1 . 7 0 , 3 0 . 8 3 , 2 . 
88 ,60 . 111,6 . 125,1 . 128,10. 133,4 . 
9. 135,75. 1 3 6 , 8 1 . 8 3 . 137 ,48 . 221, 
34. 244 ,21 . 2 7 8 , 2 . 283 ,63 . 287 ,78 . 

συμμετάγω: mecum aufero 18 ,35 . 
συμμισέω: simul odi 47, 44. 50. 53. 
συμπαραμετρέομαι: commetior 257 ,60 . 
συμπίπτω: concoquo 220 ,84 . 
συμπέρασμα: conclusio 109, 18. 
συμττοδισμός: impeditio (sc. corporis) 106, 

37. 

συμποσιακός: convivalis 176, 11. 
συμττόσιον: compotatio 175 ,6 . 176, 16. 

20. 
σύμφαυσις: splendor 144,8 . 
συνανακράζω: una exclamo 107, 48. 
συναναλάμπω: simul splendeo 132, 45. 
συναντίληψις: adiumentum 85 ,46 . 
συναφίττταμαι: simul avolo 273, 40. 
συνδιαγνωμονέω: assentior 90 ,39 . 
συνδιεκτρέχω: simul transigo 249, 70. 
συνδιήκω: simul venio 172, 95. 
συνδυάζω: copulo, i. e. duabus vocibus 

exprimo 67, 15. 
συνέδριον: conventus 109,36. 
συνεκλάμπω: simul effulgeo 97 ,68 . 110, 

74. 
συνεννοέω: simul respicio 92, 15. 
— (med.): simul respicio, simul considero 

128,13. 2 5 6 , 8 . 2 8 . 307 ,61 . 
συνεπαπολαύω: una fruor 233, 43. 
συνεπάρηξις: adiumentum 89, 10. 
συνεπαυξάνω: simul augeo 238 ,15 . 
συνεπικαλέω: simul invoco 134, 30. 
συνεπιμαρτυρέω: una testimonium tribeo, 

perhibeo 81 ,24 . 
συνεπιμερίζομαι: simul particeps sum 180, 

78. 
σύνεσις: intelligentia 218 ,35 . 223 ,83 . 
συνετός: intelligens (de imperatore) 262, 

42. 
συνή3ως: ut est mos (de fine orationis) 

166,20. 
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συνθέλω: simul desidero 1 0 5 , 8 1 . 
σύνθεμα: contextus 109, 19. 
— : summa 2 9 5 , 5 1 . 
σύνθημα: similitudo 1 3 8 , 5 1 . 
συνθηματίζω: dirigo 1 1 2 , 2 9 . 
— : signum do 1 0 2 , 8 6 . 
— : constituo 9 0 , 3 3 . 
σύννου?: cogitabundus 2 8 6 , 4 9 . 
σύνταξι?: ordo 8 6 , 8 0 . 
σύυτευξίζ: cohaerentia 2 4 2 , 3 9 . 
σύντροχο?: similis, congruens 67, 15. 
συνυπηχέω: simul suggero 2 1 8 , 2 9 . 
συρμά?: Kaustus 29 , 47 . 135, 64. 
συς: sus 117, 16. 
συσττασμόζ: contractio 1 6 4 , 2 6 . 
συστηματικό ; cf. φϋλον 
σύστομο?: angustus 1 0 1 , 4 5 . 
συστρέφω: contorqueo (contortus) 145, 

55 . 
συφεό?: stabulum suile 173, 2. 
σφαίρα: globus 1 8 3 , 6 1 . 
σφήν: cuneus 3 0 3 , 9 5 . 
σφήξ: vespa 1 5 8 , 2 2 . 
σφίγμα: fretum 2 7 2 , 6 . 
σφυρηλατέω: malleo exerceo 146, 86. 
σχεδιάζω: ex tempore dico 62, 40 . 
σχεδικό?: schedius, i. e. ad genus carmi-

num ex tempore compositorum pertinens 
1 3 1 , 2 4 . 

σχέδιο?: extemporalis 6 1 , 3 . 7 6 , 5 1 . 246 , 
79 . 

σχήμα: simulacrum (sc. pugnae navalis; 
i. q. francogallice .manoeuvre') 212 , 55 . 

- : figura dicendi 6 2 , 4 2 . 5 0 . 6 0 . 6 3 , 7 3 . 
8 0 . 9 2 . 6 4 , 5 . 3 7 . 1 3 1 , 2 5 . 

σχηματισμοί : confirmado 6 3 , 8 3 . 
σχίσμα: schisma, certamen religiosum 36, 

22. 
σχοινίζω: more restis tendo 283, 63 . 
σχοΐνο?: funiculus 5 3 , 8 3 . 1 3 1 , 2 5 . 
σχολή: schola 47 , 63 (philosophorum). 

5 2 , 5 1 . 
σώμα: corpus (sc. hominis) 5, 92. 14, 14. 

8 3 . 8 7 . 1 5 , 2 5 . 2 1 , 6 6 . 2 2 , 7 4 . 2 3 , 7 . 1 2 . 
24 , 56 . 65. 25 , 78 . 81. 27, 75. 76 . 35 , 
4 8 . 5 0 . 3 9 , 1 6 . 4 3 , 4 1 . 4 3 . 5 2 . 6 6 . 4 4 , 4 . 
83. 93 . 45 , 17. 50, 61. 65, 48 . 74 , 65. 
95 , 13. 110, 69. 73 . 115, 36. 117, 5. 
1 2 0 , 1 8 . 1 2 2 , 1 4 . 7 9 . 1 3 1 , 3 5 . 1 3 2 , 3 9 . 
1 3 5 , 6 2 . 1 3 9 , 8 . 1 4 6 , 9 2 . 1 4 7 , 4 5 . 156, 
3 3 . 4 2 . 5 4 . 6 1 . 1 5 7 , 7 2 . 1 6 1 , 1 5 . 2 7 . 167, 
30 . 1 8 4 , 8 7 . 1 8 8 , 1 3 . 1 9 7 , 6 7 . 2 0 1 , 9 2 . 
205 , 94 . 223 , 14. 2 6 7 , 3 3 . 270 , 8. 271 , 

54 . 2 7 6 , 3 9 . 2 7 8 , 9 4 . 2 8 2 , 2 9 . 2 8 5 , 1 2 . 
2 9 1 , 6 9 . 3 0 7 , 4 0 . 

— : corpus (sc. ecclesiae) 9 5 , 1 3 . 
— : collegium 8 8 , 6 3 . 
- : (translate de libro) 2 4 6 , 7 8 . 
— : congregano seu institutio 2 3 6 , 3 9 . 
σωματικό?: corporeus 1 3 , 5 1 . 2 7 , 7 3 . 64 , 

5. 1 0 4 , 3 7 . 1 1 0 , 6 5 . 1 2 3 , 1 9 . 1 5 7 , 7 3 . 
80. 1 5 9 , 4 7 . 1 6 1 , 2 9 . 

σώρευμα: acervus 1 7 5 , 7 1 . 
σ ω τ ή ρ : servator, salvator 36 , 12. 68 , 64 . 

65 . 7 2 , 9 5 . 84, 35 . 96, 30 . 181, 80. 
194, 19. 199, 56 . 202 , 13. 17. 204 , 79 . 
308 , 92 . 

σωτηρία: salus 2 5 , 3 . 3 8 , 6 0 . 4 5 , 2 7 . 73 , 
1 5 . 2 6 . 1 0 7 , 4 7 . 1 2 3 , 4 8 . 1 2 6 , 4 9 . 129, 
47 . 1 5 8 , 7 . 3 7 . 1 6 2 , 6 6 . 2 2 8 , 5 7 . 

σωτήριο?: salutaris 122, 80. 123, 41 . 
1 2 7 , 5 6 . 1 4 7 , 5 0 . 

Τ 

τακτό?: destinatus 1 0 0 , 1 5 . 
ταλαεργό?: patiens 173, 10 
ταμειουλκέω: in tabemis colligo 152, 20 . 
ταξιάρχη?: gubernator 1 2 6 , 4 2 . 
ταττεινότη?: humilitas 62, 48 . 65, 67. 
ταπείνωσι?: humiliatio 136, 6. 13. 93 . 95. 

1 3 7 , 1 6 . 3 9 (bis). 4 4 . 4 6 . 
τ α υ τ ί ζ ω : tamquam unum et idem pono 

5 3 , 7 8 . 
TaÙToAoyéoù: idem profero 128, 24 . 
τάφο?: sepulcrum (sc. Iesu Christi, Hiero-

solymis) 213 , 87. 
τάχο?, t ó : celeritas (se. scribendi) 1 4 8 , 6 2 . 
ταχυτττέρυγο?: celeriter volans 1 9 0 , 8 4 . 
τείχισμα: moenia 2 5 4 , 5 1 . 
τεΐχο?: munus 2 5 4 , 5 2 . 53 . 
τέλειο?: perfectus, honestus 1 1 6 , 7 3 . 123, 

31. 125, 13. 93 (loc. cit.). 130, 1. 132, 
4 3 . 4 5 . 4 8 . 1 4 9 , 1 9 . 2 5 9 , 8 . 2 7 . 2 8 6 , 5 8 . 
2 8 7 , 7 8 (bis). 2 9 4 , 1 6 . 2 9 5 , 4 7 . 3 0 9 , 3 2 . 

τελειότη?: perfectio (se. Christiana) 75 , 
14. 8 2 , 5 9 . 9 7 , 6 6 . 

τελεσφόρημα: maturitas 1 0 , 6 3 . 
τελετή: celebratio, celebritas 1 7 5 , 5 . 260 , 

40 . 
τελευταίου (φωνήεν): ultima vocalis (ali-

cuius verbi) 7 1 , 6 9 . 
τελματίτη?: palustris 2 1 1 , 9 . 
τέλο?: finis 5 , 6 4 . 8 0 , 9 0 . 1 6 5 , 5 2 . 229 , 

14. 3 0 7 , 6 8 . 3 0 8 , 8 7 . 
— τη? λέξεω?: terminus vocabuli 70 , 22 . 
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τεμέυισμα: fanum 236,38. 
τέμενος: templum dei 80, 92. 
τερατούργημα: miraculum 244,4. 
τεσσαρακοστή: quadragesima 17,2. 
τετράγωνος: integer, perfectus 130, 81. 

82. 
— : quadratus 242,47. 
τέχνασμα: artificium 113,79. 285,37. 
τέχνη: artificium 74,66. 
— (λόγων): ars (rhetorica) 40,44. 
τεχνικός: artificiosus 70,41. 
τεχνικώς: artificiose 226,95. 
τ ι3αιβώσσω: colligo 132,58. 
τοίχος: murus 303,3. 
τόκημα: fetus 95, 16. 
τόλμα: audacia 289,7. 
τολμάω: audeo (t. t. petitionis) 295, 37. 

42. 
τολμηρός: audax, audens 289, 5. 
τόμος: libellus 268,60. 
τόπαζος: topazus 135,76. 
τοπογραφέω: situm describo 207, 68. 
τόποι άγιοι: loca sacra 206,44. 
τόπος (sc. ρητορικός): locus 150,51. 
τορός: lucidus 227, 20. 28. 
τραγικός: poeta tragicus 69, 4. 
τραγωδία: tragoedia 69, 5. 142, 59. 

302,71. 304,29. 306,16. 
τρανής (-ώς): lucidus 13, 55. 227, 19. 
τραπέζιον: ménsula 172,67. 
τραυλός: haesitans 263,90. 
τραχύς: asper 69, 11. 15. 
τραχύτης: asperitas (sc. orationis) 227, 

24. 
τριάς: trinitas 9 8 , 5 . 6 . 111,87. 138,72 

(de numero Gratiarum). 221,30. 37 (bis). 
225, 69. 238, 2 (de imperatoribus Com-
nenis). 

- : S. Trinitas 65,70. 66,75. 288,36. 
τριγένεια: triplex genus, i. e. tres formae 

ab eadem radice vocis derivatae 72, 88. 
τρικέφαλος: triceps 148,68. 
τρνσευδαίμων: felicissimus 144,13. 
τρισκαιδεκάμηνος: tredecim mensium spa-

tium 208,88. 
τρισμέγιστος: ter maximus 102, 87. 
τρόπαιον: monumentum victoriae 20,15. 

40 ,65 . 4 1 , 6 6 . 6 7 . 112,28. 114,10. 
237 ,66 .73 . 240,71. 246,85. 248,43. 
261,26. 262 ,46 .48 . 266,77. 268,64. 
2 7 0 , 2 . 3 . 5 . 2 0 . 3 7 . 271,41. 287 ,7 (bis). 

τροττολογέω: circumscribo, translate dico 
91,63. 133,78. 199,35. 264,7. 

τροπολογικός: allegoricus 127,62. 
τροφή: alimentum 8,74. 22 ,75 .93 . 29, 

44 .48 .53 . 30,64. 64,26. 74 ,55 . 96, 
40. 120,39. 143, 82. 146,7. 147, 19. 
154,77 (loc. cit.). 156,48. 156. 157,73. 
75. 161, 9. 23. 166, 87. 178, 82. 88. 
181, 82. 184, 84. 88. 187, 84. 200, 88. 
301,25. 303 ,21 .92 . 305 ,64 .77 . 309, 
31 .42 .44 . 310 ,47 .48 . 

τροχασμός: festinatio 128,4. 
τρυφερεύομαι: luxurior 206,43. 
τρυφή: voluptas, luxuria 14,91. 18,52. 

54. 22 ,70 .90 . 23 ,36 . 24,45. 25 ,84 . 
139,12. 147, 20. 156, 62. 157, 78. 80. 
82 (loc. cit.). 158,20. 161,25. 165,47. 
57.65. 166,6 .91 . 171,40.55. 172,86. 
94. 173,11. 174,61. 176,41. 177,52. 
178,78. 200,88. 205,23. 225,50. 235, 
13. 254,61. 258,12. 290,43. 301,37. 
305,63. 309,42. 

τύμττανον: baculus (instrumentum musi-
cum) 2 8 , 1 . 2 . 1 3 . 2 1 . 

τυπικός: figuratus, typicus 112,41. 
τυρβάζω: turbor 136,88. 
τυφλός: caecus 163, 82. 298,39. 306, 

25. 
τυφλώττω: caecus sum, caecutio 51,94. 
τύχη: fortuna 105,80. 114,22. 129,57. 

245,60. 290,40. 299,76. 300,13. 301, 
52. 302,73. 308,76. 

τω3ασμός: irrisus 79,35. 

Y 

ΰάκιν3ος: hyacinthus 111, 90. 91. 124, 
85. 125,1. 95. 136, 83. 

ύβρις: superbia 22,90. 
ύγίεια: sanitas 22,69. 122,76.95. 188, 

32. 191,29.38. 192,43. 253,14. 291, 
71. 

ϋδρα: hydra, serpens aquaticus 284, 79. 
ύδωρ: aqua 7, 43 (proverbium). 15, 16. 

22 ,6 . 23 ,9 . 10 (bis). 12,17.31. 58,17. 
75 ,1 .94 . 99,26. 102,73. 104,64. 105, 
95 (loc. cit.). 126,52. 127,60. 134,36. 
37. 1 3 5 , 4 9 . 5 1 . 5 3 . 5 8 . 6 0 . 6 3 . 7 4 . 163, 
87.88. 167,28. 185,28. 188,16. 202, 
8. 10. 208, 15. 212, 52. 218, 43. 51. 
228 ,57 .59 . 232, 93 (loc. cit.). 94. 234, 
85. 235,30. 237,74. 242,57. 243,80 
(proverb.). 88. 244, 29. 94. 245, 48. 
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251, 26. 254, 49. 288, 21. 29. 31. 35. 
290,47. 291 ,60 .75 .77 .78 . 2 9 2 , 1 . 7 . 1 0 
(loc. cit.) (bis). 13. 15 (loc. cit.). 18. 19. 
293, 22. 23. 25. 29. 31 (loc. cit.). 32 (loc. 
cit.). 

ύετός: pluvia 55, 17 (loc. cit.). 74, 63. 
107,60. 113,56. 167 ,29 .41 . 198,3. 
200, 72 (transi.), 

υιός: filius (i. e. Christus) 90, 14. 
ύλη: materia 11,8. 12, 15 (bis). 36 ,87 . 

98,7. 109,24. 110,72. 125,8. 170,18. 
206.54. 221,40. 226,77. 229,23. 245, 
42. 254 ,41 .60 . 258,87. 263,70. 

υλικός: materialis 11 ,7 .11 . 
ύμνητήριος, ó: laudatio 233, 48. 254, 65. 
υμνητικός: hymnodicus 224,24. 
ύμνολόγημα: canticum laudatorium 146,6. 
ύμνος: laudatio seu hymnus 14, 90. 57, 

67. 92, 18. 100, 10. 20. 101, 35. 47. 
121.55. 140,23. 

ύπαικάλλω: clam adultor 52, 54. 
ύπαναβαίυω: assurgo 40,47. 
ϋ π α ν ά π τ ω : (manibus seorsum porrectis) 

accendo 310,53. 
ϋπαναφαίνω: aliquantulum ostendo 41, 5. 
ύπανέχω: sustineo 277,43. 305,91. 
ϋπεκπρορρέω: subtus profluo 104, 64. 
ϋπέραγνος: purissimus 222,53. 
ϋπεραίρω: in altius tollo 108, 88. 
ύπεραναβαίυω: supero, vinco 118, 59. 

123,24. 183,51. 
ϋττερανακύπτω (c. acc.): supergredior 93, 

39. 
ύπερανοικίζω: supero 228,68. 
ϋπεραύξησις: superaugmentum 125, 18. 
ύπεργλυκάζω: praedulcis sum 140, 32. 
ύπερεκβαίνω: transgredior 40, 64. 245, 

35. 
ύττερεκ3ειάζω (c. acc.): supra modum al-

tius tollo 92, 6. 
ΰπερεκ3έω: transgredior 40,64. 
ΰττερεκκαίω: admodum uro 285,41. 
ΰπερεκτρέχω: supero 81,10. 110,83. 
ύπερήγορος: advocatus 289,8. 
ΰπερηχέω: obstrepo 138,67. 
ύπερκόσμιος: supermundialis, caelestis 

106, 24. 
ΰπερλήνιον, τό: prelum 176, 35. 
ϋπερλίαν: nimis 177,75. 
ϋπερλιμνάζω: inundo 4 ,56 . 
ΰπερμόχ3ηρος: nimis corruptus 240, 59. 
ύττερόριος: expers 134,32.. 

ΰπερουράνιος: supercaelestis 24,62. 127, 
78. 128 ,20 .93 .94 . 

ύπερπα3αίνομαι (c. gen.) : dolorem recipio 
propter aliqu. rem 49,16. 

ύπερύψήλος: praeclarus 80,72. 
ΰπερφερής: praestans 147,24. 
ϋπέρφωτος: splendissimus 11,7. 
ύπνος: somnus 14, 89. 93. 20, 11. 39, 

17. 43 ,48 .57 . 56,34. 184,82. 189,59. 
200,74. 201,9. 244,23 (loc. cit.). 

ϋποβο3ρεύω: subdo 227,36. 
ύπογραμμός: praescriptum 150,53. 
υπόδειγμα: exemplum 131, 38 (vox a 

Phrynicho vituperata), 
ύποδρηστεύω: ministro, servio 83, 76. 
ϋποζωπυρέω: clam infiammo 95, 92. 
ύπό3εσις: propositum 62, 34. 78, 17. 

294, 3. 
ύπο3ημοσύνη: consilium 95,4 . 
ΰποκλαίω: secreto lacrimo 297, 94. 
ϋποκόρισμα: verbum blandiloquum 149, 

87. 
ΰπομόχ3ηρος: improbus 51 ,85 . 
Οπόξυλος: ligneus 150,36. 
ϋποπεινάω: esurio 297, 1. 
ύποσαλεύω: paulatim labefacio 208, 5. 
ϋποσκάζω: claudico, i. e. obsoletus sum 

130, 67. 
ύποταρτάριος: sub Tartaro degens 137, 

38. 
ύπουλος: subdolus 263,78. 
ϋποφήτευμα: pronuntiatio 85,66. 
ύποφορά: subiectio 305,86. 
ΰποψαλάσσω: attingo 62, 40 (ex Aristo-

phane). 
ϋποψάλλω: psalmum cano 128, 2. 
ΰστερόφωνος: resonans 127,86. 
ΰψηγορεω: laudibus tollo 208, 92. 
ύψηλολογία: sublimitas 227,30. 
υψηλός: altus, excelsus 140,35. 145,51. 
ΰψηλοφωνέω: alta loquor 111,91. 
ύψιβάμων: altigradus, alte gradiens 142, 

38. 
ϋψιπέτεια: altus volatus 196, 27. 
ύψοποιός: ad altiora tollens 297, 92. 
ΰψος: sublimitas 97 ,79 . 109,42. 111. 

89. 93. 112, 49. 51. 113, 54. 114, 5. 
116,74. 170,30. 125,20. 127,73. 128, 
15. 20. 137, 37. 139, 5. 7. 8. 140, 27. 
226, 95. 

- : altitudo 281,2. 298,57. 
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Φ 

φάκελλος: fasciculus 2 6 8 , 5 8 (loc. cit.). 
φάρμακον: remedium 9 , 1 5 . 2 7 6 , 12. 
— : venenum 2 0 8 , 1 5 . 
φατνίζω: in stabulo alo 2 0 5 , 9 1 . 
φαϋσις: splendor 7 9 , 52 . 2 5 5 , 90 . 
φεραύγεια: splendor 1 3 7 , 2 4 . 
φερωνυμέω: nomino 1 2 6 , 5 1 . 
φ3ινάς, ή: fugacitas 9 6 , 3 5 . 
φ3ινόπωρου: autumnus vergens 3 0 0 , 14. 
ç S ô y y o s : vocalis 7 0 , 3 9 . 
φ3ονερός: invidiosus 9 4 , 8 7 . 
φ3όνος: invidia 1 3 , 6 1 . 3 1 , 2 2 . 2 3 . 2 7 . 41 , 

66 . 1 5 5 , 1 2 . 2 0 0 , 6 4 . 
φιλακροάμων: audiendi cupidus 2 4 5 , 54 . 
φιλάλληλος: mutuo se amans 177 , 53 . 
φιλαν3ρω-π·ία: humanitas 5 2 , 2 9 . 
— : dement ia , misericordia 68 , 72 . 97 , 

67 . 1 9 3 , 6 . 2 4 6 , 6 4 . 2 5 1 , 5 2 . 2 9 1 , 7 3 . 
3 0 5 , 65. 70 . 3 0 6 , 2 (bis). 31 . 3 0 7 , 45 . 
3 0 8 , 8 0 . 3 0 9 , 2 5 . 

φιλάν3ρωττος( -ως) : humanus 5 0 , 5 8 . 5 1 , 
1. 

— : clemens, misericors 34 , 15. 38 , 77 . 
6 6 , 1 . 7 1 , 7 7 . 9 5 , 2 0 . 1 0 2 , 2 . 1 2 3 , 2 1 . 
1 6 1 , 1 9 . 2 1 0 , 7 1 . 2 4 0 , 9 2 . 2 4 7 , 1 6 . 2 9 6 , 
91 . 3 0 5 , 8 6 . 9 0 . 3 0 6 , 1 1 . 3 5 . 3 0 7 , 4 7 . 

φιλαργυρία: avaritia 1 6 3 , 5 . 
φιλενδεικτεω: ostento 1 3 4 , 2 0 . 
φιλέλεος: misericordiae amans 3 0 6 , 6. 
φιλέω: a m o 4 6 , 17. 19. 20 . 4 7 , 39 . 41 

(bis). 47 . 51 . 52 (bis). 5 3 . 5 6 . 5 7 . 4 8 , 1 . 
4 9 , 9 . 1 0 . 1 5 . 2 2 . 5 0 , 5 4 . 5 1 , 1 . 4 . 7 . 1 0 . 
12. 90 . 91 . 93 . 94 (bis). 95 (bis). 5 2 , 4 6 . 
5 3 , 5 7 . 60 . 78 . 

φιλία: amicitia 1 6 , 5 3 . 4 6 , 2 0 . 2 8 . 3 1 . 4 7 , 
36 . 38 . 39 . 49 . 53 . 59 . 61 . 65 . 4 8 , 5 . 73 . 
7 6 . 8 6 . 9 0 . 9 2 . 9 5 . 4 9 , 1 5 . 1 6 . 5 0 , 4 9 . 5 0 . 
65 . 5 1 , 9 . 1 0 . 1 2 . 1 4 . 1 6 . 8 8 . 9 0 . 5 2 , 2 1 . 
22 . 24 . 29 . 33 . 44 . 47 . 5 3 , 62 . 63 . 68 . 7 0 . 
7 3 . 7 5 . 8 6 . 5 4 , 9 . 1 1 4 , 2 2 . 1 5 2 , 2 5 . 153, 
44 . 1 5 4 , 6 1 . 1 6 4 , 2 4 . 2 7 3 , 1 3 . 2 8 2 , 2 0 . 

φιλικόν, τό : benevolentia 153, 28 . 
φ ι λ ο π ε υ σ τ έ ω (-ων): audiendi cupidus 7 , 

4 9 . 
φιλόττολις: civium amans 2 9 3 , 2 1 . 
φίλος: amicus 32 , 63 . 46 , 2 . 4 7 , 37 . 49 . 

55 . 4 8 , 87 . 4 9 , 44 . 50 , 45 . 54 . 59 . 64 . 
70 . 71 . 5 1 , 87 . 53 , 59 . 80. 5 4 , 93 . 5 8 , 
9 . 75 , 24 . 107, 53 . 164, 22 . 166, 86. 
2 7 7 , 70 . 

φιλοτιμία: ambit io 5 3 , 6 2 . 

φλέψ: vena (metaph.: orationis) 6 1 , 4 . 
1 4 4 , 3 5 . 2 0 3 , 4 4 ; (de aqua) 2 9 0 , 4 9 . 5 1 . 

φλόγιος: ardens 2 3 1 , 8 6 . 
φοίνιξ: palma 140, 22 . 25 . 26 . 33 . 36 . 
φορά: motio 2 9 9 , 7 5 . 
φορτηγία : vectura oneraria 19, 75 . 
φράσις: elocutio seu stilus 69 , 11. 131, 

28 . 1 6 0 , 8 8 . 2 2 6 , 5 . 8 0 . 
φρέαρ: puteus 1 6 5 , 6 4 . 2 9 0 , 4 9 . 
φριμαγμός: fremitus 1 1 6 , 8 8 . 
φρόυησις: prudentia 9 3 , 5 4 . 9 7 , 6 8 . 102, 

74 . 1 2 9 , 6 1 . 1 5 8 , 9 . 1 5 9 , 6 0 . 2 5 6 , 3 6 . 
2 5 8 , 2 . 2 6 2 , 4 3 . 2 8 0 , 4 4 . 

φρούριον: castellum 2 0 8 , 18. 
φυκόω' : fuco (id quod theutonice v e r t u -

schen') 2 7 3 , 1 6 . 
φυλλοχοέω: more foliorum fundo 3 0 0 , 

13. 

φυλοκρινέω: discerno 1 2 9 , 3 0 . 
φϋλον: natio, stirps 121, 50 . 168, 55 . 

2 3 5 . 1 0 . 2 4 3 , 8 9 . 2 4 8 , 3 5 . 2 5 4 , 3 8 . 2 7 5 , 
7 7 . 

— : συστηματικών institutiones collegia-
que publici iuris 2 5 4 , 5 0 . 2 5 5 , 81 (colle-
gium). 

- : manus 1 9 , 8 5 . 2 7 2 , 7 8 . 
φυσικός: naturalis 2 5 , 7 6 . 4 3 , 5 5 . 5 1 , 1 6 . 

83 . 5 3 , 6 3 . 1 5 9 , 5 9 . 1 8 7 , 1 0 . 2 0 9 , 4 0 . 
2 8 5 . 1 1 . 3 0 4 , 5 4 . 

φύσις (φύσει): natura 4 , 37 . 9, 42 . 12, 
2 1 . 2 9 . 1 3 , 7 2 . 1 4 , 8 3 . 2 1 , 6 0 . 6 5 . 2 3 , 
9 . 24 , 59 . 2 5 , 7 . 9 . 77 . 7 8 . 83 . 91 . 27 , 
65 . 3 8 , 6 4 . 3 9 , 1 8 . 4 3 , 5 3 . 5 6 . 5 1 , 2 0 . 
92 , 14. 105, 91 . 108, 4 . 109, 24 . 46 . 
1 1 0 , 5 1 . 7 4 . 1 1 2 , 3 5 . 1 1 3 , 7 0 . 7 5 . 115, 
40 . 42 . 45 . 54 . 56 . 116, 62 . 66 . 75 . 81. 
1 1 8 , 4 3 . 4 5 . 1 2 0 , 1 7 . 1 2 7 , 8 7 . 1 3 2 , 3 9 . 
1 3 5 , 5 5 . 6 3 . 1 4 0 , 2 9 . 1 4 2 , 3 5 . 1 4 7 , 4 1 . 
149, 19. 22 . 150, 34 . 46 . 157, 78 . 158, 
19. 162, 60 . 64 . 164, 41 . 42 . 170, 14. 
1 8 3 , 4 9 . 5 1 . 5 3 . 1 8 4 , 7 4 . 8 1 . 1 8 5 , 6 . 1 7 . 
186, 53 . 189, 49 . 190, 3 . 192, 54 . 66 . 
1 9 4 , 3 8 . 2 0 4 , 8 3 . 8 6 . 2 0 9 , 3 8 . 2 1 7 , 8 8 . 
2 1 9 , 8 0 . 2 2 0 , 9 . 1 2 . 8 6 . 9 2 . 2 2 1 , 2 1 . 2 2 3 , 
3 . 9 . 2 2 7 , 1 3 . 2 2 . 4 1 . 2 2 8 , 6 3 . 2 2 9 , 1 1 . 
2 3 1 , 6 6 . 2 3 2 , 1 3 . 2 3 6 , 3 9 . 2 3 7 , 8 0 . 2 4 5 , 
49 . 2 4 7 , 1 1 . 2 5 1 , 3 7 . 2 5 5 , 7 4 . 2 5 7 , 4 9 . 
2 5 9 , 8. 2 6 2 , 32 . 2 7 6 , 26 . 2 7 8 , 85 . 87. 
90 . 2 8 4 , 9 4 . 3 0 0 , 1 6 . 3 0 4 , 5 4 . 3 0 6 , 2 6 . 
3 0 8 , 7 7 . 86 . 

φυταλιά: hortus 9 9 , 2 1 . 2 4 0 , 6 0 . 
φυτάριον: planta 2 9 8 , 5 2 . 
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φυτόν: infans 115 ,48 . 2 5 0 , 8 . 9 . 
φωνή: vox 6 9 , 6 . 9 . 1 1 . 9 5 . 1 4 1 , 6 . 
φωνήεν, τό: vocalis 70, 27. 39. 71, 70. 
φώξ: lux 4 , 3 1 . 11, 2. 4 (bis) (sc. de ho-

mine). 5 (φως πρώτον). 7. 8 (bis). 9. 11. 
13. 1 2 , 1 8 . 21. 24. 28. 29 (ter). 33. 13, 
80. 1 8 , 5 2 . 2 1 , 5 5 . 5 7 . 5 9 . 4 4 , 7 7 . 48, 
89. 7 6 , 5 2 . 8 1 , 3 8 . 8 7 , 3 2 . 3 4 . 8 9 , 9 2 . 
9 1 , 5 4 . 84. 85 (loc. cit.). 9 2 , 9 5 . 9 3 , 4 3 . 
101 ,43 . 103 ,13 . 109 ,18 . 1 1 6 , 7 8 . 7 9 . 
121, 71. 123, 26. 34. 36. 125, 89 (loc. 
cit.). 1 2 5 , 6 . 7 . 8 . 9 . 1 5 . 1 8 (bis). 92. 132, 
46. 139, 1. 142, 35. 1 4 3 , 7 . 150, 32. 
178 ,14 . 1 7 9 , 1 8 . 3 4 . 2 1 5 , 2 9 . 3 3 . 222, 
54. 2 2 6 , 7 9 . 2 3 0 , 4 4 . 4 8 . 2 3 1 , 6 8 . 241, 
29. 246, 72. 262, 30. 31. 32. 36. 263, 
66. 2 8 0 , 5 8 . 2 8 5 , 4 0 . 2 8 6 , 5 2 . 5 3 . 290, 
38. 

φωστήρ: stella (ardens) 255, 86. 
φωσφορία: lucís radiado 265, 43. 
φωσφόρο;: subst. stella (lucens) 86, 83. 

113 ,53 . 2 4 9 , 6 8 . 
— : (adi.) lucifer, lucem afferens 263, 65. 

267, 27. 
φωτίζω: illustro 187 ,74 . 
φωτοβολέω: luceo 125 ,87 . 
φωτοφάνεια: splendor 2 2 6 , 7 3 . 
φωτοφανής: luce splendens 179 ,28 . 202, 

12. 
φωτοφορία: splendor 12 ,19 . 
φωτοφόρος: lucifer 2 0 2 , 6 . 

χαιρέκακος: malevolus 2 3 9 , 5 2 . 
χάλαζα: grando 6 5 , 5 5 . 
χάλιξ: caementum 2 0 0 , 8 3 . 
χαλκεόψυχος: animo aereo praeditus 276, 

32. 
χαλκόκροτος: aereus 2 9 8 , 3 6 . 
χαμαιλέων: chamaeleon 148 ,66 . 275 ,77 . 
χαμερττή;: humilis 145 ,50 . 
χανδόν: orehiante 176 ,31 . 
χαρακτήρ: indoles 9 3 , 3 3 . 
— : ingenium moresque 44, 2. 164, 29. 

248, 55. 
— : genus scribendi 131 ,24 . 160 ,91 . 
χάρίζ ( - m s ) : gratia (gratiae) 4 , 5 4 . 11, 

80. 1 6 , 5 3 . 8 1 , 2 1 . 8 2 , 4 6 . 4 7 . 9 3 , 3 5 . 
9 6 , 4 3 . 1 0 3 , 6 . 1 0 7 , 4 8 . 113 ,61 . 123, 
49. 125 ,92 . 130 ,80 . 133 ,89 . 138 ,71 . 
139 ,2 . 143 ,7 . 150 ,47 . 2 2 3 , 7 . 2 2 6 , 9 2 . 
94. 2 4 1 , 2 1 . 2 5 2 , 6 6 . 2 5 8 , 1 . 2 6 2 , 5 8 . 

279 ,30 . 281 ,86 . 2 8 6 , 6 1 . 288 ,37 . 299, 
59. 3 0 1 , 2 5 . 

- : suavitas 7 5 , 2 5 . 2 1 5 , 4 9 . 
χάρισμα: gratia 7, 42. 88, 73. 89, 95. 

126 ,29 . 2 2 0 , 4 . 3 1 0 , 6 8 . 
χαριστήριον: carmen gratulatorium 224, 

23. 
χαριστήριοξ (sc. Aôyoç): gratulatorius 92, 

19. 23. 
χειμάδιον: hiberna 3 0 6 , 4 . 
χειμέριο$: hiemalis 290, 57. 3 0 6 , 4 . 
χειμών: hiems 15, 16. 236, 52. 290, 53. 

298, 53. 54. 
χείρ: manus 8, 85. 14, 1. 5. 19, 87. 72, 

3. 7 6 , 2 7 . 83, 72. 75 (bis). 9 5 , 1 8 . 97, 
61. 9 8 , 9 4 . 100 ,10 . 101 ,35 . 104 ,70 . 
105 ,92 . 106 ,33 . 107 ,44 . 1 1 6 , 8 3 . 8 6 . 
126 ,39 . 165 ,49 . 2 2 4 , 1 6 . 2 1 . 2 3 3 , 6 4 . 
2 3 5 , 1 5 . 2 0 . 2 4 . 2 3 6 , 6 2 . 2 4 0 , 6 1 . 241, 
14. 2 4 3 , 9 0 . 2 4 4 , 3 . 2 4 7 , 7 . 9 4 . 248 ,45 . 
2 5 2 , 7 9 . 2 5 4 , 3 7 . 2 5 7 , 5 5 . 5 7 . 6 9 . 258, 
78. 79. 259, 11. 264, 28. 265, 50. 51 
(loc. cit.). 266, 69. 267, 21. 268, 62. 
2 7 1 , 4 3 . 2 7 4 , 6 5 . 2 7 8 , 9 3 . 9 5 . 2 8 4 , 5 . 8 . 
8 5 . 8 6 . 8 8 . 9 1 . 2 8 5 , 2 1 . 2 3 . 2 8 6 , 6 5 . 6 8 . 
69 (bis). 71. 72a. 73. 287, 83. 84. 85. 
2 8 9 , 7 . 2 0 . 2 1 . 291 ,75 (loc. cit.). 86. 292, 
16. 297, 17. 18. 21. 23. 93. 95. 301, 32. 
47. 3 0 3 , 9 0 . 3 0 8 , 2 . 9 5 . 

— (sc. νόμου): manus (sc. legis) 149 ,11 . 
χειρόγραφον: litterae (sc. servitutis) 284, 

4. 
χειρομάχα, ή: operaría (sc. sodalitas) 148, 

81. 
χειρώναξ: operarius 148 ,78 . 
χελιδών: hirundo 205, 90 (loc. cit.). 234, 

89 (loc. cit.). 
X$ôvioç: humilis (de oratione) 97, 78. 
χιλιόμβη: sacrificium mille animalium 

180 ,74 . 
χιών: nix 1 6 7 , 2 8 . 4 1 . 2 3 6 , 5 4 . 
χλόασμα: pallor 13 ,76 . 
χλόη: herba 134 ,23 . 2 3 4 , 8 5 . 
χοανεύω: fundo, liquo 209, 59. 
χοόττλαστοξ: terra formatus 221, 36. 
χορδή: chorda 2 8 , 1 4 . 9 6 , 2 6 . 155 ,94 . 
χορός: chorus 28, 14. 20. 
χόρτος: gramen 2 9 8 , 5 2 . 
χρήσις: usus (verborum) 67, 32. 
χρηστολογία: laudatio 9 3 , 3 7 . 
χρηστομάβεια: eruditio 8 0 , 9 4 . 
χρηστουργία: beneficentia 2 7 7 , 4 6 . 
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χρ ιστό; : unctus 98 ,90 . 292 ,9 . 
χρ ίω: ungo 88 ,61 . 
χρόνος: tempus 4 ,46 . 6 ,12 . 10 ,59. 11, 

1. 3. 4. 89. 93. 13, 63. 15, 25. 20, 17. 
53, 71. 75. 76. 54, 89. 71, 65. 88, 58. 
76. 96, 35. 56. 9 8 , 4 . 9 9 , 2 2 . 100, 15 
(seil, dicendi). 101 ,43 .64 . 105,76. 107, 
64. 108 ,77 . 1 1 3 , 6 5 . 8 2 . 1 1 5 , 4 9 . 5 2 . 
119,78. 121,63. 127,56. 130,66. 206, 
29. 208 ,18 . 218 ,39 . 227 ,16 . 230 ,49 . 
231,71. 232 ,3 . 2 3 3 , 3 5 . 3 9 . 4 4 . 5 6 . 234, 
66. 236, 46. 61. 237, 83. 239, 41. 49. 
240, 67. 84. 241, 16. 247, 24. 255, 4. 
257 ,40 . 258 ,84 . 2 6 4 , 2 6 . 9 3 . 266 ,78 . 
81. 271 ,65 . 281 ,72 . 283 ,51 . 290 ,34 . 
292, 2. 297, 19. 23. 25. 299, 64. 302, 
61 .85 . 303 ,89 . 305 ,73 . 306 ,19 . 307, 
39 .44 . 307 ,65 . 3 0 8 , 9 1 . 9 3 . 

χρύσεος, χρυσούς: aureus 6 ,18 . 125,94. 
131, 8 (loc. cit.). 133, 9. 142, 66. 223, 
I . 226 ,75 . 247 ,20 . 248, 62 (loc. cit.). 
252, 72 (loc. cit.). 254, 60. 297, 19. 25. 
298 ,29 . 32. 34. 

χρυσός: au rum 35, 53. 69. 55, 20. 65, 
44. I l l , 85. 94. 125, 95. 133, 8. 10. 
220 ,1 . 2 2 1 , 2 1 . 2 6 . 3 0 . 3 5 . 226 ,76 . 263, 
65. 2 9 2 , 8 9 . 9 4 . 9 5 . 298 ,32 . 

χ ρ ώ ζ ω : coloro 50 ,67 . 1 4 5 , 5 4 . 5 8 . 
χρώμα: color 112 ,35 . 145 ,53 . 2 2 3 , 1 2 

(sc. orationis). 253, 28. 265, 35. 287, 
I I . 

χρωματουργ ία : t inctura 144,37. 
χωλός: claudus 306 ,25 . 

Y 

ψαλμικός (-ώς): epsa lmi s sumptus 37 ,45 . 
44 ,84 . 55 ,10 . 256 ,23 . 

ψαλμός: psalmus 6, 14 et al. 
ψαλτήριον: psalterium seu Organum 224, 

20. 23. 
ψελλός: balbus 76 ,53 . 
ψευδογραφέω: falso describo 136, 9. 
ψιλός: spiritu aspero carens 6 8 , 1 8 . 2 6 . 
ψίλωσις: spiritus asperi absentia 68, 20. 

ψιχίον: f rus tu lum 172,74. 
ψόγος: vituperatio (sc. l i t terarum critici) 

259, 32. 
ψ υ χ ή : anima 5, 74. 8, 77. 84. 86. 9, 38. 

10,53. 13 ,64 .73 . 14 ,5 .84 . 17,18. 18, 
58. 19 ,88. 21 ,66 . 22 ,75 . 24 ,44 . 29, 
26. 30 ,75 . 3 2 , 5 5 . 3 4 , 4 4 . 3 8 , 7 0 . 8 2 . 
89. 39 ,26 . 4 2 , 2 6 . 4 4 , 8 5 . 5 5 , 4 . 56, 
33. 57 ,70 . 58 ,9 . 63 ,69 . 6 4 , 6 . 2 7 . 65, 
46. 67 ,36 (loc. cit.). 68 ,81 . 6 9 , 7 . 73, 
32. 7 4 , 5 3 . 6 5 . 8 0 , 3 . 9 5 . 82 ,66. 87 ,25. 
42. 9 1 , 7 9 (loc. cit.). 84. 92 ,2 . 5. 6 (loc. 
cit.). 12.94. 93 ,57 . 96,42. 97 ,73. 104, 
45 .49 . 106 ,23 .33 . 107 ,46 .48 . 110,73. 
113, 62. 66. 118, 65. 119, 14. 87. 90. 
120 ,34 . 121,57. 122 ,93 (bis). 123 ,16 
(bis). 18. 1 3 2 , 5 3 . 6 2 . 7 1 . 136,82. 139, 
7 . 9 2 . 141 ,31 . 152,12. 153 ,40 . 156, 
32. 38. 55. 157, 74. 88. 159, 72. 165, 
46. 170 ,4 .29 . 172,75. 187,6. 188,29. 
191,27. 197,76. 205 ,95 . 218 ,53 . 219, 
78. 220, 88. 93. 221, 39. 43. 222, 60. 
2 2 4 , 3 7 . 4 3 . 226 ,81 . 227 ,30 . 233 ,59 . 
237, 63. 240, 93. 246 ,76 . 247, 12 (loc. 
cit.). 248 ,56 . 252 ,80 . 2 5 6 , 1 2 . 1 3 . 2 1 . 
257 ,39 . 266 ,67 . 270 ,8 . 276 ,23 . 277, 
64. 2 7 9 , 3 2 . 3 6 . 281 ,93 . 284 ,90 . 

- : vita 278 ,84 . 2 7 9 , 2 7 . 3 2 . 
ψ υ χ ή του ρητού: vis verbi 64, 6. 
ψυχικός: animalis 132,58. 158,35. 184, 

2. 276 ,20 . 
— : an imam attingens 73 ,17 . 74 ,70 . 
ψυχοκλετττης: an imarum fur 14, 4. 
ψυχοτρόφος: an imam nutriens 224, 38. 

Ω 

ώδή: hymnus, carmen 96, 29. 138, 80. 
ώ ζ ω : clamo ,vae' 69, 4. 
ώ3ησις: pulsus 148,86. 
ώκεανός: oceanus (transi.) 205, 14. 
ώμογέρων: senex viridis 10 ,61. 
ώραιότης: pulchri tudo 284 ,95 . 
ώραϊσμός: exornat io 145, 53. 248, 58. 
ώ σ τ ί ζ ω (-ομαι): ruo(r) 10, 47. 
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3,20 225, 55 2, 23 sqq. 73, 26 
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171, 44. 216, 81 7, 15 166, 8 
11, 1.6 252, 80 8, 15 111, 86. 224, 21 
11,6 94, 72. 96, 25 9 , 3 178, 12 
12, 1 sqq. 17, 8. 18, 42. 13, 19 86, 95 
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18, 1 sqq. 6, 19. 98, 6. 14, 15 sqq. 23, 7. 75, 2. 95 

145, 65. 262, 52 14, 16 23, 16 
18, 23 sqq. 241, 95 14, 16. 26 291, 75 
18,32 295, 26 14, 21 23, 14. 234, 68. 
19, 17 34, 26 253, 95 
21, 14 sqq. 17, 26 14, 21. 27 283, 49 
22, 1 sqq. 159, 50 14, 22 23, 17 
22, 2 et al. 160, 82 14, 27 291, 77 
22, 12 72, 3. 159, 51 14, 29 23, 27. 253, 1 
22, 17 272, 82 14,31 23, 15. 291, 70 
25, 29 sqq. 30, 70 15, 19 sqq. 18, 59. 23, 27 
27, 1 sqq. 299, 61 16,3 23, 13 
27, 28 et al. 158, 29 16, 7 sqq. 18, 57 
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16 ,9 196, 47 
16, 14 sqq. 309, 39 
16, 18 309, 40 
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17, 3 et al. 172, 76 
17,6 123, 39 
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23 ,22 103, 22. 186, 53 
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2 8 , 2 138, 73 
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39. 110, 75. 
113,61. 121,48. 
124, 76 

28 ,6 108, 1. 3. 111, 86 
2 8 , 7 109, 45 
2 8 , 8 111, 85. 88. 90 
2 8 , 9 112,34. 118,68. 

120, 24 
28, 11 118, 71. 120, 43. 

124, 74 
28, 12 112,41. 118,56. 

119, 10. 75. 120, 
19. 20. 43. 124, 
72. 128, 23. 
129, 35 

28 ,13 111, 93. 112, 32 
28, 14 131, 35 
28, 15 128, 21. 129, 40. 

133, 85. 135, 77 
28, 16 130, 82 
28 ,17 128, 22. 130, 88. 

133, 2. 90. 135, 
76 

28, 18 133, 6. 134, 22 
28, 19 134, 27. 135, 75 
28 ,20 135, 77 
28, 22 131, 13. 34. 36 
28 ,29 sq. 136, 82 
28 ,30 128, 22. 130, 88 
28 ,31 136, 83 

28 ,33 136, 90. 91. 137, 
27. 42. 43 

28 ,36 124, 82. 125, 94. 
128, 19 

28, 37 124, 82. 125, 95. 
136, 83 

28, 39 131, 13. 34 
29, 18 219, 57 
29, 25 et al. 160, 73 
30, 10 et al. 100, 23 
3 1 , 7 et al. 220, 16 
31, 18 94, 84. 112, 38. 

220, 92. 296, 73 
33, 12 sq. 229, 8 
33, 19 59, 62. 69, 93 
33 ,20 231, 83 
3 4 , 9 291, 79 
34, 20 71, 46 
35, 27 128, 23 
36, 15 sqq. 133, 85. 135, 77 
36, 16 130, 82 
36, 17 128, 22. 130, 88. 

133, 2. 90. 135, 
76 

36, 18 133, 6. 134, 22 
36, 19 134, 27. 135, 75 
36 ,20 135, 77 
36 ,21 112, 41. 120, 19 
36, 26 124, 80 
36 ,31 137, 43 
36 ,38 124, 82. 136, 83 
38, 19 131, 8. 33 

eviticus 
1, 1 et al. 178, 10 
8, 8 128, 22 
9, 14 24, 49 
10, l s q . 310, 56 
11 ,3 et al. 178, 89 
12 ,7 94, 2. 236, 37 
26, 12 94, 74. 220, 95. 

231, 89 

lumeri 
3 , 4 310, 56 
11 ,4 172,85. 251 ,50 
11, 15 63, 85 
17, 16 sqq. 166, 16 
20, 17 21, 35. 37, 41 
25, 18 et al. 94, 76 
3 6 , 3 147, 25 
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Deuteronomium 22, 10 72, 96 
3, 26 229, 7 22, 12 226, 79 
4 , 2 4 89, 92 133, 95 22, 14 137, 36 
8 , 3 178, 81 22, 35 224, 17 
9 , 3 89, 92. 133, 95 
9, 10 94, 84. 112, 38. Regnorum III 

220, 92 2, 46 g 139, 15. 234, 85 
9 , 2 9 222, 64 3, 5 sqq. 87, 18 
2 5 , 4 75, 86. 310, 46 5, 14 250, 16 
28 ,49 267, 6 10, 1 sqq. 130, 3. 225, 45. 
29, 19 122, 3 

10, 1 sqq. 
279, 21 

32, 13 22, 87 12, 22 93, 38 
32, 24 309, 36 17, 1 293, 30 
32, 32 158, 34 17, 4 sqq. 22, 82 
33, 1 199, 36 19, 5 sqq. 200, 70 

21 ,31 64, 27 
Iosue 

1, 9 95, 5 Paralipomenon I 
3, 8 sqq. 288, 39 21, 13 265, 51 
6, 1 sqq. 97, 81 29, 14 219, 72 
8, 18 sqq. 266, 63 
10, 12 sqq. 93, 40 Esther 
10, 13 193, 86 10, 3 g 109, 35 

Iudices Iudith 
4, 4 sqq. 231, 78 8 sqq. 278, 5 
4 , 9 20, 23 16, 17 213, 72 
4, 17 sqq. 278, 5 

16, 17 213, 72 

(A) 7, 4 292, 14 Tobit 
7, 16 sqq. 91, 53 8, 10 s 57, 66 9, 15 39, 20 
9, 23 94, 78 9, 23 94, 78 

Machabaeorum I 

Regnorum I 14, 12 139, 15 

1, 1 sqq. 75, 6 
1, 15 205, 95 Machabaeorum IV 
2 , 6 258, 1. 91 7,1 161, 10 
2 , 7 42, 14 7 , 2 1 122, 9 
3, 7 sqq. 80, 65 
4, 3 sqq. 222, 68 Psalmi 
5, 1 sqq. 223, 88 1, 3 135, 60. 297, 16 
16, 14 122, 86 2 , 9 166, 14. 211, 6 
16, 14 sqq. 73, 17 3, 8 et mult. al. 63, 87 
17, 40 sqq. 124, 69 7 , 9 64, 16 
29, 10 sq. 19, 94 7, 12 60, 78 

8 , 2 67, 26 
Regnorum II 8 , 3 98, 17. 19 

5, 23 sq. 5, 71 8 , 5 24, 69 
8 , 2 282, 35. 39 8, 6 164, 42 
12, 20 120, 17 8, 10 67, 26 
16, 7 et al. 160, 74 9, 15 150, 56 
17, 29 127, 60 9, 36 et al. 162, 51 
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13 3 94, 76 41 8 202, 21 
15 8 64, 7 43 14 152, 12 
16 8 233, 64 44 1 148, 57 
16 15 124, 81 44 2 188, 29. 193, 2 
17 10 72, 96 44 11 277, 73 
17 12 226, 79 44 l l s q . 256, 26 
17 14 128, 3 44 13 253, 5 
17 15 274, 69 44 15 92, 16 
17 29 179, 25 44 17 169, 94 
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18 5 93, 46 49 10 200, 75 
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174, 56. 50 3 et al. 63, 85. 66, 8 
19 3 268, 48 50 8 130, 89. 196, 5 
19 6 206, 33 50 10 133, 80 
21 6 305, 72 50 12 159, 67 
21 7 59, 63 50 19 159, 64. 68 
21 14 124, 70 54 3 6, 14 
22 2 234, 85 54 7 231, 67 
22 4 86, 5. 231, 64. 54 20 56, 50 

275, 1 54 22 70, 34 
23 4 24, 52. 308, 94 54 23 74, 51 
24 20 305, 72 56 2 66, 8 
25 1.11 152, 9 57 4 9, 11 
25 12 20, 5 61 9 291, 72 
29 6 305, 59 61 13 65, 72 
29 10 36, 13 62 6 140, 26 
29 12 304, 57 62 9 247, 12 
30 9 25, 5 64 10 127, 60. 202, 1 
31 4 301, 27 245, 45. 48 
31 6 102, 74. 126, 37 65 9 160, 75 
32 2 20, 12 65 10 292, 15 
32 5 64, 19 65 12 15, 16. 292, 9 
32 9 193, 92. 264, 19 65 15 159, 53 
32 19 7, 46 66 2 66, 7 
33 2 37, 30 67 3 231, 85. 285, 3 
33 17 271, 61 67 10 171, 40 
34 28 162, 38 67 11 171, 36 
35 8 106, 27 67 19 246, 81. 82 
36 17 286, 70 67 25 231, 69 
36 23 37, 53. 92, 93 67 31 196, 33. 287, 8 
36 24 241, 14 67 36 192, 63 
36 30 162, 38 68 10 55, 9 
37 8 162, 44 68 21 55, 4. 57, 82 
38 14 64, 14 68 29 296, 67 
39 3 37, 53. 92, 93. 68 33 6, 14. 107, 50 

184, 93 70 24 162, 38 
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7 4 , 9 120, 17 
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76, 15 224, 40 
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77, 19 291, 80 
77,20 171, 35 
7 7 , 2 4 11, 76. 158, 30. 
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283, 43. 309, 39 
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78 ,5 122, 3 
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8 2 , 3 244, 21 
83 ,6 8, 95 
83, 11 247, 14 
84 ,5 64, 15 
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85, 1 296, 90 
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88 ,26 243, 90 
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9 0 , 5 42, 31. 182, 13. 

207, 64. 267, 34 
90, 13 24, 69 
91 ,13 140, 24 
92, 1 67, 15 
93, 18 20, 6 
95, 10 87, 39 
97, 8 202, 17. 244, 3 
101,5 309, 45 
102,4 69, 95 
102,5 15, 18. 123, 37. 

310, 73 
102,6 64, 19 
102, 8 et al. 69, 94 
102, 12 232, 30 
102, 22 231, 75 
103,1 v.l. 68, 75 

103, 15 7, 38. 30, 69 38, 
77. 70, 34. 201, 
91 

103 19 4, 29 
103 20 200, 75 
103 32 193, 10. 195, 25. 

209, 55 
104 18 44, 84 
104 24 286, 70 
105 14 172, 85. 251, 50 
105 40 32, 50 
106 9 172, 75 
106 11 32, 45 
106 29 234, 71 
107 5 28, 87 
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118 137 37, 52 
118 164 37, 29 
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129 1 287, 90 
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134 7 292, 12 
135 25 154, 77. 178, 83. 
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3, 2sq. 153, 36 
4, 12 269, 90 

Canticum 
4 , 2 94, 87 
4 , 3 228, 47 
6 , 6 94, 87 

lob 
1, 1 sqq. 163, 80 
1 ,21 149, 92. 94 
2 , 9 b et al. 153, 33 
3 ,18 7, 34 
17, 6 284, 78 
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6, 6 66, 94 
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7, 8 189, 62 
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4 , 4 234, 85 
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3 , 5 232, 24 
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1 7 , 1 100, 6 8, 1 sqq. 

8, 8 
171, 38 

17, 20 61, 29 
8, 1 sqq. 
8, 8 175, 95. 176, 29 

17, 27 158, 14 9, 18 42, 18 
1 8 , 9 162, 60 10, 15 203, 49 
18, 10 119, 12 10, 25 156, 47 
18, 20 90, 48 11, 12sqq. 158, 39 
20, 1 sqq. 1 1 0 , 5 5 . 2 9 5 , 4 9 11, 13 sq. 31, 7 
2 0 , 2 2 258, 92 11, 15 59, 70 
2 1 , 9 140, 39 11, 20 sq. 31, 7 
21, 12 59, 70 13, 13 36, 85 
21, 15 140, 39 14, 3 sqq. 33, 76 
21, 18 sqq. 158, 39 14, 19 153, 52 
21, 19 sqq. 31, 7 14, 24 36, 3 
2 1 , 4 1 64, 31. 34 14, 42 17, 3. 19, 91 
22, 11 172, 77. 308, 77 1 4 , 4 5 33, 74 
22, 14 36, 94 1 5 , 2 153, 53 
23, 12 296, 59 
23, 23 175, 4. 307, 55 Lucas 
2 3 , 2 7 150, 37 1, 66 1 4 , 5 
23, 33 31, 22 2 , 7 257, 42 
2 4 , 4 3 14, 94 2 , 2 6 98, 90 
25, 1 sqq. 14, 95. 67, 36. 2 , 8 42, 21. 200, 74 

92, 87 3 , 7 31, 22 
25, 15 sqq. 11, 79. 19, 86. 4 , 3 157, 90 

27, 71. 179, 46 4 , 5 100, 6 
2 5 , 2 1 172, 76. 217, 1. 5, 1 sqq. 194, 20 

277, 69. 304, 33 6, 23 201, 20 
2 5 , 2 3 217, 1. 304, 33 6 , 3 0 34, 35. 40. 35, 76 
2 5 , 2 5 19, 86. 310, 73 6 , 3 1 66, 94 
2 5 , 3 0 136, 3 6 , 3 8 103, 26 
2 5 , 4 0 119, 12 6 , 4 4 168, 53 
26, 6 sqq. 33, 76 6 , 4 5 146, 4 
26, 22 153, 52 8 , 7 157, 84 
2 6 , 2 8 36, 3 8, 10 179, 23 
2 6 , 4 6 17, 3 8 , 1 4 6, 17 
2 6 , 4 9 33, 74 8, 22 sqq. 73, 49 
26, 67 52, 37 sqq. 8 , 3 5 6, 24 
27, 11 153, 53 9, 16 194, 22 
2 7 , 3 0 52, 37 sqq. 9, 60 150, 39. 297, 9 
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10,21 14, 9 9 , 6 178, 12 
10, 34 196, 52 9 , 1 1 178, 12 
10, 35 36, 2. 106, 39 9 , 3 4 300, 5 
10, 41 136, 88 10,3 120, 29 
10, 42 136, 88. 176, 25 10, 11 sqq. 120, 28. 121, 66. 
11, 9sq. 113, 59. 179, 45 124, 66. 207, 83. 
11, 14 122, 91 282, 31 
11,33 12, 30 10, 15 276, 22. 278, 23. 
12 ,7 24, 58 279, 32 
12, 18 25, 88. 176, 27 12, 1 sqq. 33, 76 
13, 19 61, 29 12,3 219, 73 
13,27 73, 49 12, 13 98, 16. 140, 36 
14, 10 296, 63 12, 29 128, 1. 227, 31 
14, 11 296, 59 12, 30 128, 2 
14, 13 306, 25 12,47 39, 9 
14,21 172, 72 14 ,2 121, 46 
14, 34 110, 62 14,6 255, 94 
15 ,4 120, 41 14, 23 121, 46 
15 ,5 120, 40 14,31 17, 3. 20, 21 
15,22 303, 19 15, 1 158, 32. 223, 6 
15,23 303, 18 16,20 297, 3 
16, 19 sqq. 25, 84 16,32 90, 36. 37 
16,26 283, 70 17, 12 120, 42 
17 ,6 61, 29 20, 25 300, 16 
17, 29 75, 90 21, 3 sqq. 153, 33. 194, 20 
17, 33 64, 27 21, 15 sqq. 238, 93 
18, 10 sqq. 73, 21 
18, 17 203, 49 Acta Apostolorum 
18,22 162, 68. 69 2, 3 218, 31. 226, 81 
19 ,5 299, 58 2, 24 23, 24 
19, 17 210, 69 4, 32 36, 21. 94, 72 
19,40 221, 45. 264, 7 9 , 3 123, 36 
2 1 , 7 36, 91 9 ,15 278, 80 
21, 17 36, 85 10, 11 224, 36 
22, 44 198, 4 11 ,5 224, 36 
2 3 , 3 153, 53 11,21 14, 5 
23 ,42 73, 28 17, 27 179, 41 
24 ,38 41, 92 19, 15 94, 78 41, 92 

20, 29 95, 90. 207, 75 

Ioannes 24, 12 182, 30 

1, 14 
2 , 4 

93, 52 
84, 34 

Ep. ad Romanos 
5, 5 300, 10 

2, 8 sq. 175, 83 5, 11 192, 61 
2, 15 59, 70 7 , 2 2 187, 74 
3, 17 39, 9 8 ,13 186, 51 
3, 23 sq. 265, 45 8 ,32 36, 4 
4, 14 228, 58 8 ,33 64, 19 
4, 35 297, 18 9, 32 sq. 20, 27. 303, 6 
5 , 2 2 65, 73 11, 8 123, 38 
5 , 3 9 179, 40 11,29 310, 68 
6, 11 194, 22 11,33 191, 39. 223, 78. 
6, 33 187, 84 261, 13 
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12,15 124, 63 
13 ,7 64, 32 
14 ,4 62, 66 
15 ,6 36, 21 
15, 19 7 , 4 1 
16, 18 93, 37 

p. ad Corinthios I 
1 , 5 20, 30 
1 ,20 90, 46 
2, 6 sq. 32, 47 
3 , 2 143, 81 
3, 12 258, 86 
4, 13 308, 81 
5 , 5 95, 95 
6, 13 160, 87 
9, 22 3, 19. 42, 20. 

74, 59 
13, 1 40, 41 
13, 12 229, 8 
14 ,9 96, 48. 246, 75 
15,47 14, 88. 157, 72 
15, 52 229, 28 

Ep. ad Corinthios II 
1, 3 
2, 15 
3, 3 
4 , 7 
4, 16 

6 , 7 
6, 14 
6, 16 

9 , 7 
9 , 1 2 
10 .4 
10 .5 
11,23 

12, 1 
12, 8 
12 ,9 

Ep. ad Galatas 
4, 22 sq. 
4, 26 
5, 15 
5 , 2 2 

116, 82 
245, 44 
188, 27 
221, 38 
106, 22. 120, 36 
132, 44. 157, 
183, 50. 187. 74 
19, 71. 37, 50 
46, 19 
94, 74. 220, 95. 
232, 10 
107, 50 
107, 51 
19, 71 
154, 87 
155, 23. 192, 60 
296, 68 
13, 50 
35, 51 
229, 7. 238, 12 

269, 66 
14, 9 
166, 7 
137, 18 

Ep. ad Ephesios 
1, 23 
2, 20 
2 , 2 1 
3, 20 
4, 10 
4, 13 
5 , 1 

5, 14 
6, 14 
6, 17 

Ep. ad Philippenses 
2, 9 

3, 13 
4 , 3 
4 , 7 
4, 13 

Ep. ad Colossenses 
1, 23 
1,28 
4 , 6 

231, 75 
94, 73 
94, 74 
226, 9 
231, 75 
123, 31 
68, 71. 96, 30. 
103, 34. 299, 71 
20, 10 
19, 71. 160, 74 
19, 71. 95, 9. 
112, 26 

204, 63. 
278, 76 
20, 25 
57, 72 
22, 73 
209, 28 

20, 8 
123, 31 
110, 61 

228, 49. 

Ep. ad Thessalonicenses I 
3, 10 226, 9 
5, 8 19, 71 (bis) 

86. Ep. ad Thessalonicenses II 
2 , 3 
3 , 8 

Ep. ad Timotheum I 
1, 20 
2 , 6 
6, 11 
6, 15 

Ep. ad Timotheum II 
1, 18 
2, 15 
3, 17 

Ep. ad Titum 
2, 14 
3 , 5 

Ep. ad Hebraeos 
4, 12 
4, 13 

120, 42 
192, 58 

95, 95 
36, 4 
10, 62. 93, 38 
255, 93 

63, 85 
118, 52 
10, 62 

231, 90 
251, 27 

85, 70 
64, 11 
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5, 12 32, 45. 74, 55. Ep. Ioannis I 
143, 82 1, 7 13, 80 

5 , 1 4 1 4 3 , 8 2 3 , 2 1 1 2 , 4 5 
9, 7 106, 23 
1 1 , 9 5 , 8 1 
12, 2 169, 95 
12, 29 133, 95 
1 3 , 1 4 1 1 0 , 7 7 

Apocalypsis 
4, 3 133, 4. 93 
5, 1 127, 86 
5, 2 197, 57 
5 , 5 1 3 9 , 4 Ep. Iacobi 

1, 17 12, 32. 91, 85. 8 > 8 2 4 4 > 9 3 

1 2 5 , 9 3 . 2 1 9 , 7 7 14, 14 sqq. 1 6 6 , 4 
1 , 2 3 5 3 , 7 9 2 0 , 1 1 1 3 3 , 9 3 
2, 15 166, 87 20, 12 123, 21 
4 . 4 1 7 , 2 0 . 6 3 , 7 1 . 2 2 , 1 0 1 2 7 , 8 6 

184, 70. 235, 22. 
243> Clemens I, episcopus Romae 

Ε Ρ · P e t r i 1 Ep. ad Corinthios 
2, 2 143, 81 η 4 Q7 qc 
2 . 5 3 0 , 7 5 . 1 5 7 , 6 9 ' ' 
2, 8 20, 27 
2 , 2 1 1 3 8 , 6 1 

Ep. ad Corinthios 
II (sp.) 5, 1 14, 8 

Ep. Petri II Testamentum Abraham 
3, 3 165, 63 A 13 240, 93 

b) alii 

Abercius Hieropolitanus 
epitatph. 16 134, 26 

Achilles Tatius 
1 , 1 9 , 2 
4 , 8 
5 , 5 

2 0 9 , 4 0 . 2 5 5 , 7 3 
1 4 6 , 7 7 
1 3 5 , 4 5 

Acropolites, Georgius 
p. 4, 8 Heisenberg 36, 21 

Acta Martyrum 
martyrum Sebastae 

nex 2 8 3 , 6 3 
(p. 177, 2 Gebhardt) 

Acta Sanctorum 
Maii 
p. 4 1 5 , 2 9 

5 
2 8 5 , 4 1 

Aelianus 
nat. anim. 4, 45 52, 54 

6, 3 1 6 5 , 7 7 

9 , 2 3 
16, 33 

var. hist. 2, 20 
8, 8 
14, 22 
1 4 , 3 0 

fr. 107 
fr. 191 

Aeneas Tacticus 
3 1 , 2 3 

Aeschines 
adv. Ctes. 178 

Aeschylus 
Ag. 149 

1181 
1343 

Ch. 325 
934 

1 4 8 , 6 8 
3 1 0 , 4 9 
1 5 , 3 5 
4 8 , 7 3 
1 0 9 , 3 3 
141 ,9 . 
5 2 , 5 4 
104 ,53 

1 4 2 , 5 4 

1 1 8 , 6 6 

3 0 5 , 7 7 

3 0 3 , 1 
2 9 8 , 4 9 
1 8 , 6 0 
2 9 2 , 1 
1 8 8 , 1 9 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:34



388 Indices 

Eum. 124 69 ,4 Amphis comicus 
289 262, 43 fr. 9 Kock 173,15 

Pers. 616 70 ,35 
618 100,25. 134, 25 Anacreon 
739 sqq. 245, 33 191 (Gentili) 234,82 

Prom. 24 254, 61 
64 303, 95 Anastasius Sinaita 
368 292, 1 hod. 1 (M 85 
585sq. 306,17 p. 45 b) 157, 72 
789 220, 88. 237, 63. qu. et resp. 59 301,29 

255,82 synax. (M 89 
805 145,74 p. 829 c) 63 ,4 
877 69 ,6 (M 89 p. 841c) 310,58 
981 113,69 
1006 222, 68. 307, 49 Anaxilas comicus 

sept. 16 29, 42. 149,1. fr. 22, 30 14,11 
242, 56 

360 205,18 Andreas Caesariensis 
758 105, 77 in Ape. 18, 17 105,82 

fr. 337 (=Hesychius 
Alexandrinus s. v. 
οστράκων) 9, 19. 98 ,94 

Agrapha 
87 Resch 180, 50 

Alcaeus, comicus 
fr. 36 Kock 165,76 

Alcaeus, lyricus 
fr. 350 Lobel-
Page 256,7 

Alciphro 
1 ,21 ( = 3 , 3 8 

Schepers) 30, 63 
3, 19 (= 2, 16 

Schepers) 240,82 
3, 6 tit. (= 3, 3 

Schepers) 160, 92 
3 , 5 4 tit. (= 3, 13 

Schepers) 160, 92 

Alexander Aphrodisiensis 
in Aristot. metaph. 
p. 440 ,7 Hayduck 301,39 

Alexis comicus 
fr. 201 Kock 175,79 

Ammonius Alexandrinus 
in Mt. 27 ,44 110,54 

Anecdota graeca 
3 ,223 ed. 

Cramer 

Anonymus 
ap. Walz, Rhet. 

gr. 1 ,643 

Anonymus 
prooem. in Ps.-

Aristot. plant. 
814a, 35 

Anthologia Palatina 
7 ,45 
7 ,226 (= Anacr. 

191 Gentili) 
7, 443 
9 ,312 
9, 524,22 
11, 120 

Anthologia Planudea 
4 ,123 et al. 

Antoninus Liberalis 
28 

Aphthonius 
Prog. 3 

Apollinarius 
met. Ps. 9 ,36 

271,42 

247,18. 251 ,27 

251,29 

57 ,94 

234,82 
42,33 
99,23 
177,47 
11,83 

174, 63 

284,84 

299,73 

56,43 
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Apollodorus 
bibl. 1 , 9 , 2 1 196,30 

1 , 9 , 2 6 276, 27. 29 
2 , 5 , 2 284,83 
2, 5, 5 sqq. 245, 39 
3, 4 , 4 49 ,33 
3 , 8 , 1 177, 60 
3, 9 , 2 279, 19 

epit. 1 , 7 sqq. 83 ,89 

Apollonius Dyscolus 
adv. p. 128, 9 

Schneider 69 ,4 
128, 10 Schneider 69, 3 
pron. p. 82, 7 

Schneider 94 ,86 
(= Corinn. frg. 14 Page) 

Apollonius Rhodius 
1,514 245,54 
4 ,1605 117,16 
cf. et Scholia ad Apollonium Rhodium 

Apostolius, Michael, paroemiographus 
5, 88 298, 55. 307, 66 
7, 50 275, 83 
7 , 5 1 a 117,12 
9, 69 95, 93 
15, 19 55, 24 
15, 62 55, 23 

Appendix proverbiorum 
111,89 ed. Leutsch-

Schneidewin 165,61 

Appianus 
civ. 2 ,73 184,76 

Aratus 
230 11,14 
797 172,65 
1084 172,65 

Archilochus 
fr. 114 West 20 , 9 

Aretaeus 
CA. 1 , 6 , 1 184,83 
2 , 5 (p. 133,7 

Hude) 298,28 

Aristaenetus 
2, 5 252,76 
2 , 5 , 2 5 50 ,63 

Aristides 
3 ,398 Dindorf 144, 26 

Aristophanes 
av. 169 46, 14 

1093 8 ,75 
1108 55 ,22 
1547 sqq. 54, 92 sqq. 
1594 248, 60 

equ. 158 302,74 
160 160, 82 
543 94, 59 
1106 157,3 
1130 302,62 
1187 134,38 

Lys. 8 240, 82 
84 62 ,40 
805 sqq. 54, 92 sqq. 
818 46 ,20 

nub. 705 39 ,17 . 184,83 
1051 187,8 
1125 65 ,55 
1496 65 ,60 

pax 162 245, 39 
Pl. 90 163, 83 
268 35 ,69 
529 219, 69 
536 297 ,1 
1127 304, 25 
1151 256, 33 

ran. 79 138,49 
105 142,49 
536 sq. 153,27 

ran. 764 305,77 
839 97 ,77 
990 152,18 
991 152,18 
1300 117,26 

Thesm. 928 153,32 
vesp. 374 sq. 182,8 

1151 73 ,23 . 211,20 
cf. et Scholia ad Aristophanem 

Aristoteles 
dean . 416a , 19 170,10 

416 b, 25 170,10 
418 a, 26 sqq. 125,9 
432 a, 25 97 ,73 
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3 9 0 Indices 

an. post. 89 b, 10 84 ,8 Athanasius Alexandrinus 
p. 439 ,7 Wallies 186,71 apol. sec. 86 239,51 

Ath. pol. 6 , 1 13,70 gent. 33 245,35 
decael. 85 a, 29 74 ,72 inc. 22 220, 89 
EE 1216 a, 3 17,23. 189, 60 syn. 21 95,8 

1239 a, 33 51 ,7 sq . 90. 52, 
26 sq. Athenaeus, sophista 

EN 1089 b, 21 225,54 1 , 1 b 232,2 
1098 a, 7 sqq. 165, 46 1 ,8 e (= Callim. 
1098 b, 13 51, 15 fr. 494) 240, 70 
1099 b, 12 163,78 2, 42 sq. 198,5 
1100 b, 21 242, 47 4, 160 d 224,29 
1121b, 22 26 ,33 4, 167 b 199,54 
1157 b, 30 51 ,12 6 ,244 b (= Ti-
1159 a, 27. 33 51 ,7 sq . 90. 52, mocl. fr. 12 

26 sq. Kock) 247,18 
1159 b, 17 51,92. 52, 26 sq. 6, 224 e (= Alexis 
1163 b, 24 51, 16. 53 ,63 comicus fr. 201 
1166 a, 31 53 ,77 Kock) 175,79 
1177 b, 32 240, 84 6 ,246 a 201,91 
1239 a, 27 50, 68 6, 274 fsq . 29,58 

gen. an. 779 a, 3 189, 60 7 ,316 c (= Al-
788 a, 22 30 ,94 caeus comicus 

hist. an. 498 b, fr. 36 Kock) 165, 76 
32 sqq. 235 ,3 8, 345 e 43,56 
503 b, 2 sqq. 148, 66 10, 432d (= Cri-
537 b, 7 47 ,34 nas Β 6, 7 sq. 
626 a, 9 211,9 Diels) 120,16 

meteor. 349 a, 6 185,28 1 1 , 4 5 b 293,25 
mund. 399 b, 12, 51 f (= Mega-

33 sqq. 182,18 clides 4, 443 
part. an. 670 a, 26 223,14 FHG) 187,8 
pol. 1258 b, 23 19,75. 4 1 , 1 13,558 a (= Ana-

1287 b, 13 139, 87 xil. fr. 22, 30) 14,11 
1335 b, 20 sqq. 307, 42. 309, 29 13, 565f 115,52. 

probi. 915 b, 28 183,63 14,616 a (= Theo-
rhet. 1411b, gnet. fr. 2 Kock) 72, 83 

22 sqq. 170,6 14,642 a (= Ara-
top. 106 a, 25 91,61 phis comicus 

157 a, 11 67,45 fr. 9 Kock) 173,15 
VV 1249 a, 30 68,81 
fr. 354 129,31 Athenagoras 
cf. et Pseudo-Aristoteles leg. 11 ,2 39, 33 

res. 5 43,53 
rrianus 
anab. 2, 3 269, 94 Babrius 

2, 4 , 7 188, 16. 
288,20 

216,75. 46 ,8 14, 82 

3 , 3 , 6 269, 71 Barnabae Epistula 
4, 21 ,1 sqq. 267, 13 1 ,5 103,25 

Epict. 1 , 4 , 1 9 152, 26 
Basilaces Nicephorus 

rtemidorus Daldianus prog. 1,524 
5 , 4 9 165, 77 Walz 251,29 
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Basilius Caesariensis 
h. myst. 52 93 ,44 
hex. 5 , 2 156,47 

5 , 6 14,88 
hom. 2 , 2 21 ,39 

7, 1 104, 49 
hom. in Ps. 7, 

4 - 6 103,26 
37, 85 C 59 ,73 
45, 5 104,67 

in Is. 14 176,13 
32 156,47 

reg.br. 164 191,30 
reg. fus. 8, 3 8, 81 

20, 3 154,79 

Basilius Seleucensis 
or. 6 , 1 39, 33 

Caesarius Nazianzenus 
dial. 1 92, 95 

Callimachus 
fr. 1, 18 Pfeiffer 53, 83 
fr. 1 ,26 Pfeiffer 268,42 
fr. 494 Pfeiffer 240,70 
hymn. 5, 105 sqq. 49 ,33 

Choerilus, epicus 
fr. 10 Kinkel 112,38 

Choeroboscus, Georgius 
epim. in Ps. p. 116, 

23 sqq. Gaisford 67, 39 
epim. in Ps. p. 

179, 2 Gaisford 69, 16 

CIG 
n. 8816 95 ,17 

Clemens Alexandrinus 
ecl. 14 24, 65 
paed. 2 , 2 81 ,6 

2 , 8 (p. 195,9 
Staehlin) 70 ,31 

prot. 8 179, 33 
q .d . s . 1 ,21 156,40 
ström. 2 ,18 

(p. 155,11 
Staehlin) 110,59 
4 , 2 2 112,46 

4 , 2 3 113,66 
5 , 5 (p. 342,16 

Staehlin) 157,69 
5 , 1 2 (p. 399, 

28 sqq. 
Staehlin) 162,63 

5 , 1 4 (p. 391 ,5 
Staehlin) 133,11 

6 , 2 , 1 9 (p. 438, 
4 Staehlin = 
Theopompus 
comicus fr. 69 
Kock) 98,15. 227, 

297 ,5 
ström. 6, 9 170, 14 

6 , 1 2 (p. 481, 
30 Staehlin) 159,72 

7 , 1 1 (p. 44, 
30 Staehlin) 122, 1 

Clementina 
Ps.-Ep. Clementis ad 

Iac. 14 91, 63 

Codex Iustinianeus 
1 , 2 , 2 0 112,36 

Comica Adespota 
494 Kock 308, 9 

Comnena, Anna 
Alex. Prooem. 

IV, 1 (1,6, 
31 Leib) 39, 28 

Constantinus Diaconus 
laud. 27 2 5 4 , 5 3 

Constitutiones Apostolorum 
inscr. 168, 53 

1, 1, 5 154, 62 

Corinna 
fr. 10 Page 94, 86 

Cornutus 
nat. deor. 9 50, 45 
30 177, 48 

Cosmas Indicopleustes 
top. 3, 28 52, 30 
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392 Indices 

Cosmas Melodus Democritus, philosophus 
hymn. 2, 40 12, 16 Β 117 Diels 139, 9 

Crates, philosophus Demosthenes 
A 1 53, 58 4, 38 113, 61 
12 53, 58 9 , 4 4 32, 51 

18, 262 49, 13. 
Cratinus, comicus 18,314 (262) 273, 17 

fr. 186 18,324 33, 92 
Kock 130, 58 19, 172 33, 92 130, 58 

21 ,72 306, 95 

Critias 21 ,96 226, 75 
Β 6, 7 sq. 27, 66 186, 43. 

Diels 120,16 120,16 
Didymus Alexandrinus 

Cyrillus Alexandrinus Ps. 6, 1 14, 91. 
ador. 7 45 ,5 139, 13 

(M. 68 p. 480 b) 136, 10 Trin. 2, 14 (M 
glaph. Ex. 2 39 p. 696 a) 91, 64 

(M 69 p. 456 c) 162, 67 
in loann. 1, 9 81, 10 Dio Cassius 

2 , 1 91, 76 36, 16, 1 108, 12 
Ioël 26 306, 6 40, 14 114, 18 
in Is. 4, 2 40, 18 289, 15. 

(M 70 60, 35 42, 33 
p. 965 b) 124, 74 7 3 , 9 246, 73 

in Ps. 71, 9 133, 5 75, 11, 1 108, 12 
Pulch. p. 28, 

17 sqq. Dio Chrysostomus 
Schwartz 125, 17 4, 110 59, 51 

fr. Cant. 2, 6 91, 79 31 ,24 152, 25 
31, 93. 163 et 

Cyrillus Hierosolymitanus mult. al. 62, 33 
catech. 2, 4 95, 14 33, 17 (= Archil. 
procatech. 4 67, 36. 157, 88 fr. 114 West) 20, 9 

Damascius, philosophus Diodorus Siculus 
de principiis 6 125, 92 1 , 5 1 v.l. 109, 49 

2, 36, 2 et al. 65, 44 
Demades 3 , 2 3 29, 51 

fr. 6 (Baiter- 3, 29 29, 50 
Sauppe) 209, 49 4, 11, 1 sq. et al. 177, 69 

4 , 3 5 245, 36 
Demetrius Phalereus, orator 12, 36, 2 sq. et al. 101, 60 

eloc. 48 145, 59 13, 19, 4 136, 84 
156 (= Sophr. 15 ,8 v.l. 116, 68 

fr. 110 17, 72 228, 51 
Kaibel) 26, 34 33, 2 sq. 136, 84 

283 (= Demad. 
fr. 6 Baiter- Diogenes Babylonius, Stoicus 
Sauppe) 209, 49. 230, 35 3, 219 v. Arnim 113, 66 
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Diogenes Laertius 
1, 57 266, 83 
1 , 7 1 sq. 2 8 0 , 6 8 
1, 77 (Pittacus) 271, 41 
1, 114 280, 64 
2, 17 261, 9 
2, 57 80, 88. 
6, 87 53, 58 

Epicurus 
fr. 329 Usener 256, 21 

117, 23 

Diogenianus Paroemiographus 
5, 16 308, 9 
5, 29 105, 85 
5, 82 18, 31. 75, 22 
8, 25 21, 59 

Dionysius Halicarnassensis 
ant. 5, 18 
comp. 1, 7 

3, 12 
11 ,25 
18 
19 
23 

Dionysius Periegeta 
74 
175 
427 
623 

307, 38 
145, 53 
145, 58 
138, 69 
103, 14 
300, 24 
113, 61 

249, 74 
172, 67 
267, 1 
287, 9 

— cf. et Eustathium Thessalonicensem 
in Dion. Perieg. 

Dionysius Thrax 
adv. p. 141, 

22 Schnei-
der et al. 72, 89 

Dionysius Areopagites 
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153, 35 
199, 54 
267, 11 

97, 59 

109, 49 

8, 81 
129, 39 

Leontius Hierosolymitanus 
Nest. 4, 36 203, 42 

Leontius Neapolitanus ap. loan. Dam. 
imag. 3 
(M 94, 1384 b) 2 2 0 , 4 

Libanius 
Chr. 1 107, 52 
deci. 43, 49 39, 26 
descr. 5, 4 148, 80 

epist. 19, 1 
178 

or. 13, 5 (= Ale. 
fr. 350 Lobel-
Page) 
18, 284 sq. 
59 ,51 
62, 63 
64, 10 

Lucianus 
Alex. 4 
amor. 12 
Anach. 18 
cat. 19 
nec. 7 
Nigr. 35 
Tim. 2 

18 
tox. 537 

Lycophron 
Alex. 519 
1154 
1429 
cf. et Scholia 

9, 35 
303, 1 

256, 7 
301, 48 
306, 1 
76, 30 
39, 29 

68, 56. 62 
53, 71 
18, 34 
254, 53 
145, 56 
122, 84 
267, 13 
220, 90 
194, 30 

69, 83 
284, 4 
298, 48 

Macarius, paroemiographus 
8, 60 298, 39 

Macarius Aegyptius 
hom. 14, 7 

17 ,4 
2 1 , 2 
28, 1 
3 1 , 2 

Macarius Magnes 
apocr. 2, 7 

149, 20 
110, 77 
19, 72 
19, 72 
287, 79 

43, 66. 67 

Macrembolites, Eustathius 
3, 2 83, 92 
5, 16 81, 21. 

Manasses, Constantinus 
chron. 353 256, 20 
2581 277, 46 
3274 137, 24 
3824 145, 74 
3851 285, 20 
4563 227, 36 

252, 65 
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5453 19, 78. 213, 71 
5837 227, 36 
6283 19, 78. 213, 71 
6359 116, 69. 209, 56 
6428 220, 4 
6455 220, 4 

Manetho, astrologus 
3, 241 105, 79 

Mantissa proverbiorum 
1, 15 297, 12 

Marcus Antonius 
4, 21 110, 66 

Matro, parodius 
conv. 94 180, 65 

Maximus Confessor 
ambig. (M 91 

p. 1304 a) 136,86 
p. 1332 b 7 2 , 8 0 

carit. 1, 71 54, 5 
2, 10 54, 5 

ep. 3 103, 35 
6 170, 4 

hymn. 2 195, 16 
schol. in. Dion. 

Ar. d. n. 4, 7 27, 80 

Maximus Tyrius 
6, 7 d 120,28 
35, 7 194, 15 

Megaclides 
4. 443 FHG 187, 8 

Menander, comicus 
epitr. 573 

Koerte 9 , 2 5 
Mon. 1 240, 84 

Menander, rhetor 
p. 402, 30 

Sprengel 291, 69 

Methodius Olympius 
palm. 6 30, 78 
res. 2, 22 25, 79 
symp. 2, 2 166, 16 

2, 7 168, 53 
fr. 1 in lob 36, 12 

Michael Choniates 
ep. 4 (p. 6, 5 

Lampros) 285, 41 

Miracula Georgii 
11 128, 10 

Moschus, Ioannes 
prat. 69 14, 81 

Nicander Colophonius 
ap. Ant. Lib. 

284, 84 
ther. 597 70, 28 

939 73, 18 

Nicetas Choniates 
hist. p. 23, 88 

v. Dieten 228, 44. 250, 21 
26, 78 v. Dieten 228, 44 
71 ,50 v. Dieten 83 ,95 . 2 4 4 , 1 3 
210 ,74 v. Dieten 97, 80. 224, 40 
280, 38 v. Dieten 248, 60 
281 ,71 v. Dieten 2 9 2 , 3 
328, 10 v. Dieten 83, 76 
342, 9 v. Dieten 7, 53 
389 ,73 v. Dieten 98, 3. 201, 94 
576, 88 v. Dieten 213, 87 
or. et. ep. 156, 20 

v. Dieten 153, 34 

Nicetas Eugenianus s. Eugenianus 

Nilus Ancyranus 
epp. 3, 10 300, 3 
3, 241 120, 32 
4, 1 127, 62 
Magn. 48 139, 18 

Nonnus Panopolitanus 
Dionys. 4, 230 242, 58 

11,463 6, 13 
18, 1 270, 25 

par. in ev. Ioann. 
2, 22 258, 93 
6 , 2 1 24, 60 

Not. Scav. 
1937, 473 219, 58 
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Olympiodorus, philosophus 
in Aristot. meteor. 

p. 34, 6 Stueve 196, 44 
in Plat. Phaed. 

p. 201, 3 
Norvin 300, 14 

p. 244 Norvin 109, 38 

Olympiodorus Alexandrinus 
in Eccl. 5, 8 115, 54 

Oppianus 
hai. 1, 190 242, 58 
5 ,52 165, 52 
5 ,70 211, 24 
cf. et Scholia ad Oppianum 

Oracula Sibyllina 
6, 13 22, 4 
fr. 3, 34 11, 8 

Orígenes 
c. Cels. 2, 41 53, 58 

3 , 5 127, 72 
3 ,62 154, 76 
7, 39 179, 23 
8, 19 169, 95 

hom. in 1er. fr. 
39 170, 20 

in Ioann. 6, 58 129, 37 
6, 59 (38) 251, 35 
28, 1 120, 21 
32, 1 111, 10 

inscr. Ps. 2, 5 29, 28 
mart. 47 (p. 43, 

16 Koetschau) 81, 37 
in Mt. 12, 32 128, 93 
princ. 3, 1, 15 110, 80 

4 , 1 , 6 110, 79 
in Ps. 1 (M 12 

p. 1076 c) 139, 94 
in Ps. 6 ed. 

Jaeger 29, 30 
sei. in Ps. (13, 68 

Lommatzsch) 29, 30 
(13, 102 sq. Lom-

matzsch) 29, 28 
fr. 45 in lob. 91, 79 

54 in Lc. 97, 73 

Orphica 
Lith. 1 68, 62 
fr. 245, 21 242, 50 

Index locorum 4 0 3 

Palladius, monachus 
v. Chrysost. 4 175, 73 

Papyri Bodleiani 
PBodl. ined. (MS 
Gr. Class, d 
86 Ρ r 9) 40, 49 

Papyri Goodspeed Cairo 
7, 13 305, 83 

Papyri Maspero 
67309, 35 63, 73 

Parthenius 
36 279, 20 

Paulus Aegineta 
3, 81 125, 18 
6, 85 125, 18 

Paulus Silentiarius 
soph. 369 249, 68 

Pausanias, periegeta 
1, 14, 2 7, 45 
1, 17, 1 4, 33. 68, 67. 

96, 44. 307, 46 
1 , 3 3 , 4 29 ,49 
4, 16, 6 (de Tyr-

taeo) 280, 41 

Petrus Siculus 
h. Man. p. 39, 26 

Travaux et mémoi-
res 4 (1970) 18, 46. 120, 29 

Philo 
de Cherub. . 29 208, 92 
conf. ling. 48 112, 24 
de congr. 117 111, 91 
decal. 67 104, 48. 
in Flacc. 23 258, 79. 
de los. 125 191, 41 
leg. alleg. 1, 58 225, 56 

2 , 7 202, 7 
3, 18 147, 50 
3, 80 105, 4 

migr. Ab. 154 125, 7 
opif. 70 24, 60 
de plant. 52 7, 46 

111 275, 78 
148 177, 48 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 17:34



404 Indices 

post. Caini 28 34, 29 Ol. 1, 1 25, 89 
quod omn. prob. 2 , 1 1 188, 19 

lib. 117 56, 44 5 , 2 9 84, 9 
sacr. Ab. 13 105, 93 6 , 5 150, 30 
de somn. 1, 45 24, 71 6, 86 100, 20 

1 , 2 0 8 287, 1 7, 34 298, 29 
2, 67 85, 43 Pyth. 2, 93 121, 61 

spec. leg. 1, 224 58, 34 3, 113 177, 58 
1 , 2 7 7 5, 86. 52, 29 5, 121 191,13. 239, 41. 
4, 106 178, 89 300, 20 

v. cont. 47 105, 73 fr. 76 Snell-
v. Mos . 2, Maehler 6,21. 11, 83 

180 sqq. 159, 45 95 Snell-
de virt. 47 234, 1 Maehler 100, 5 

110 266, 68 157 Snell-
Maehler 98, 14 

Philodemus, philosoph US 232 Snell-
Oec. p. 71 55, 24 Maehler 207, 56 
Po. 2, 45 Haus- cf. et Scholia ad Pindarum 

rath 83, 93 
Pittacus 

Philoponus, Ioannes (ap. Diog. Laert. 
in Aristot. an. post . 1, 77) 271, 41 

p. 4 3 9 , 7 Wallies 9, 41. 120, 18 
Plato comicus 

Philostratus iunior, sophista fr. 148 Kock 
Im. 1, 14 256, 37 app. crit. ad 81, 13 

Philostratus senior, sophista Plato philosophus 
VA 162 (p. 74, 24 Ale. I, 103 a 210, 60 

Kayser) 109, 22 I, 130 d 156, 56 
Crat . 413 a 266, 94 

Photius 419 e 276, 20 
bibl. cod. 242 125, 92 Crit. 108 c 20, 15 

cod. 250 68, 55 Gorg . 454 c 127, 80 
cod. 278 483 e 192, 66 

( = Theophr. 5 1 0 b 46, 12 
fr. 174, 6) 215, 37. 236, 35. Lach. 185 e 156, 32 

282, 16 Leg. 4, 723 e 238, 22 
ap. catenam in 731 e 51, 94. 52, 26 sq. 

1 Cor. 5, 6 - 8 185, 9 909 b 11, 88. 305, 93 
ep. 3, 65 297, 11 927 c 147, 43 
lex. synag. s. v. Phaedr. 72 c 81, 16 

έτπγνώμων 258, 76 92 d 81, 16 
s. v. ττεριαγειρόμενοι 243 d 126, 45 

( = Simonides frg. 276 b 298, 50 
506 Page) 110, 75 277 a 153, 38 

s. ν. τρία καί δύο: 134, 38 (bis) Prot. 326 b 145, 51 
326 e 134, 28 

Pindarus 338 a 110, 58 
Nem. 3, 55 149, 11 343 b 72, 12 
Isthm. 1, 30 299, 90 Rep. 379 e 162, 67 

4 (3), 12 7, 55 394 d 18, 31 
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432 a 32, 37 412 e 123, 48 
450 b 54, 6 511c 283, 67 
492 c 206, 26. 244, 4. 565 c 94, 79 

288, 38. 297, 12 mor. 587 b 176, 11 
514 a sqq. 123, 34 648 b 131, 28 
554 e 50, 68 668 b sq. 29, 58 
590 b 285, 25 715 f 14, 85 

Theaet. 44 d 125, 3 769 d 82, 47 
156 a 123, 40 892 e sq. 230, 48 

Tim. 30 b 10, 53 896 c (= Plac. 
90 a 135, 59. 140, 24 Philosoph. 3, 
cf. et Pseudo-Plato 

140, 24 
15, 5 Diels) 85, 58 

Plotinus 
4, 4, 22 

Plutarchus 
Ages. 25 
Ale. 1 
Alex. 4 

6 
19 
36 

Ant. 23 
28 
45 
65 

Art. 1 
Caes. 50 
Cie. 5 
Demetr. 12 
Fab. 7 
Luc. 7 

12 
42 

180, 74 

190, 91 
227, 37 
227, 39 
116, 89 
188, 16. 288, 20 
191, 28. 201, 93 
52, 42 
192, 74. 245, 40 
28, 93 
219, 64 
68, 49 
114, 6 
168, 70 
180, 72 
246, 62 
161, 20. 174, 64 
180, 65 
144, 25 

Marc. 29 
(= Pind. fr. 232 
Snell) 207, 56 

mor. 43 b 133, 12 
53 d 275, 78 
55 a 180, 61 
136 a 276, 33 
141 f 82, 47 
147 f 283, 67 
182e 298, 33 
183 a 6, 18. 55, 26. 

198, 3. 248, 62 
213 e 190, 91 
225 b 267, 28 
287 d sq. 307, 50. 54 
298 c 148, 81 
327 c 115, 34 

905 a (= Epi-
cur. fr. 329 
Usener) 

981b (= Ari-
stot. fr. 354) 

988 d 
1019 b 
1117c 

Per. 5 
17 

Phil. 7 
Rom. 28 
Sol. 15 
Sull. 29 
Thes. 29 

256, 21 

129, 31 
170, 14 
32, 37. 
170, 8 
7, 46 
116, 68 
168, 75 
122, 83 
13, 70 
15, 24 
89, 5 

96, 28 

cf. et Pseudo-Plutarchus 

Pollux, grammaticus 
2, 83 
5, 89 
5, 102 
9, 131 

Polyaenus 
Strat. 8, 27 

Polybius 
1, 14, 4 
12, 25 f, 3 

Polycrates Ephesinus 
ap. Euseb. h. 

eccl. 5 , 2 4 , 3 

Porphyrius Tyrius 
Gaur. 12, 4 

Proclus 
in Plat. Parm. 

p. 98, 9 Stall-
baum 

p. 1008 

app. crit. ad 81, 13 
69, 12 
197, 80. 298, 48 
104, 36 

279, 19 

47, 44 
18, 44 

128, 19 

297, 95 

303, 3 
53, 78 
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Procopius Caesariensis 
aed. 1, 1, 55 45, 44 

5, 5, 10 45, 44 

Prodromus, Theodorus 
Amar. p. 120 

Du Theil 203, 54. 252, 65 
Poem. 16, 38 sq. 

ed. Hörandner 189, 57 
Poem. 30, 96 sq. 

ed. Hörandner 189, 57 
Rhod. (E. Miller, 

cod. Parisin. suppl. 
1 2 0 3 - 1 1 e cod. 
Marc. gr. XI, 22, 
fol. 33r. 78v) 269, 71 
4, 437 239, 56 

cf. et Ptochoprodromus 

Psellus, Michael 
in Cant. 2, 7 

(M 122 
p. 581b) 128,19 

Pseudo-Aristoteles 
plant. 814 a, 35 251 ,29 

Pseudo-Dionysius Areopagita 
e .h . 1 3 , 2 4 2 , 3 7 
d .n . 1 , 6 2 4 , 6 2 
ep. 4 141, 32 

Pseudo-Ioannes Chrysostomus 
eleem. 1 283, 63 
serm iei. 4 159, 70 

Pseudo-Plato 
Αχ. 365 e 22, 6 

367 b 98, 15 
Eryx. 400 d 8 0 , 6 5 

Pseudo-Plutarchus 
Fluv. 7, 1 292, 93 

Ptochoprodromus 
Mang. I, 34 145, 74 

Quintiiianus 
inst. 12, 10, 58 131, 28 

Prom. 34 39, 13 
877 69, 6 

Sept. 312 39, 13 
756 110, 62 

Scholia in Apollonium Rhodium 
I , 1300 292, 93 

Scholia in Aristophanem 
Ach. 1211 122,77. 191, 
av. 997 101, 60 
equ. 292 278, 89 

969 c 6 7 , 3 4 
nub. 223 (=P in -

darus fr. 157 
Snell) 98, 14 

PI. 947 31, 5 
ran. 86 153, 39 
Thesm. 1027 223, 90 

Scholia in Dionysium Thracum 
233, 22 Hilgard 70, 30 

Scholia in Euripidem 
Hipp. 337 131, 23 
Or. 6 (Dindorf) 280, 55 

Scholia ad Homeri Iliadem 
18, 590 83, 89 

Scholia ad Homeri Odysseam 
I I , 322 83, 89 

Scholia in Lycophronem 
Alex. 18 14, 93 

74 298, 48 

Scholia in Nicandrum 
Ther. 288 c 5 0 , 4 5 

Scholia in Oppianum 
hai. 4, 409 53, 70. 74, 53 

102, 67 
hai. 4, 415 287, 80 

Scholia in Philostratum sophistam 
seniorem 
her. p. 403 Boiss. 55, 17 

Scholia in Aeschylum 
Pers. 228 120, 28 

Scholia in Pindarum 
Nem. 4, 153 232, 25 
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Scholia in Sophoclem 
O C 260 4, 33. 68, 67. 

96, 44. 307, 46 

Scholia in Theocritum 
7, 82 240, 85 

Scholia in Thucydidem 
2, 50 22, 85 

Sextus Empiricus 
Pyrrh. hyp. 2, 47 75, 17 

Simocates, Theophylactus 
4, 14, 12 259, 25 
38, 8/9 33, 6 

Simonides lyricus 
fr. 506 Page 110, 75 

Simplicius 
in Epict. p. 88, 3. 

138, 30 Duebner 
et al. 103, 12 

Solon 
3, 1 93, 52 

Sophocles 
Ai. 15 302, 71 

17 137, 29 
408 85, 69 
558 191, 17 
646 101, 64. 118, 47 
682 sq. 53, 74 
684 218, 37 
935 198, 14 
971 91, 60 
981 297, 11 

Ant. 595 57, 84 
714 236, 32 
994 45, 27 
1001 sq. 142, 59 

El. 179 308, 93 
410 42, 30 
488 164, 20 

O C 260 68, 67 
469 96, 45 
701 et al. 70, 35 
1598 23, 9 

O T 762 302 ,71 
Phil. 468 sqq. 301 ,50 
Trach. 1021 16 ,50 

cf. et Scholia in Sophoclem 

Sophron comicus 
fr. 110 26, 34 
p. 1213 d, 10 303 ,19 

Sophronius Hierosolymitanus 
or. 2, 18 93, 56 

Stephanus Diaconus 
v. Steph. (M 100 

p. 1076 b) 2 8 , 2 4 
(M 100 p. 1076 c) 175,73 

Stephanus Medicus 
in Hippocr. 1, 134 

Dietz 

Stobaeus 
eel. 1, 18 

Strabo 
1, 2, 17 
7, 4, 6 
13,4, 6 
14, 1, 19 
14, 1, 21 
14, 2, 5 
14, 2, 10 
14, 2, 19 
15, 2, 1 
16, 4, 4 
16, 4, 9 
16, 4, 12 
17, 1, 36 
17, 3, 11 

Suda (Suidas) 
s.v. άληλίσμένος βίος et al.: 173, 15 
s. ν. άπα3εστατα: 252, 76 
s. ν. αστήρ άστρου διαφέρει: 19, 68 
s.v. ε3ρίγκωσεν: 111, 94 
s.v. έκασταχτ): 281 ,78 
s. ν. άφ'έστίαξ: 2 1 7 , 4 
s.v. EOpnroç: 275, 1. 300, 12 
s.v. Ίορδάνηξ: 228, 61 
s. ν. καταφιλονεικέω: 236, 57 
s. ν. λύκο; εχανεν et al.: 91, 60. 120, 

39. 165, 60. 207, 77. 273, 11 

259, 19 

43, 41 

204, 85 
29, 47 
212, 35 
302, 63 
84, 14 
7, 53 
298, 29 
253, 24 
29, 49 
29, 49 
29, 51 
29, 50 
108, 4 
80, 65 
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s. v. μυελόξ: 173, 15 
s. ν. στενολέσχης: 6 1 , 3 1 
s. ν. Ταντάλειοι: 280, 52 
s. ν. Τιμόδεοξ: 279, 34 
s. ν. χρηστουργία: 277, 46 

Sylloge inscriptionum graecarum 
3, 135, 4 app. crit. ad 108,12 

Symmachus 
Commentarius in Vê-

tus Testamentum, 
in lob 31, 40 48, 72 

Synesius Cyrenensis 
epist. 1 270, 13 

133 268, 58 
provid. 1, 18 152, 25 

Tarasius Constantinopolitanus 
ep. 5 (M 

89, 1465 b) 284, 78 

Tatianus 
or. 7 110, 51 

13 92, 23 
20 149, 22 

Themistius 
or. 16, 203 b 107, 52 

21,254 c 259, 9 

Theocritus 
1, 18 153, 34 
10, 19 et al. 163, 83 
10, 55 26, 34 
16, 16 274, 65 
17, 113 57, 67. 

Theodoretus 
Cant, prooem. 

2, 17 91, 79 
hist. eccl. 4, 27, 

1 et mult. al. 91, 84 
In psalmos 44, 3 

et al. 102, 70 
47 ,12 139, 5 

quaest. 26 
in Ex. 18, 61 

96, 29 

ep. 186, 12 sq. 80 ,77 
ep. 292, 30 159, 46 
or. 2 (M 99 p. 

696 d) 124, 84 

Theognetus comicus 
fr. 2 Kock 72, 83 

Theognis 
137 150, 43 
602 275, 76 
867 93, 52 

Theophilus Antiochenus 
Autol. 2, 16 22, 85 

Theophrastus 
fr. 174, 6 215, 37. 236, 35. 

282, 16 

Theodorus mon. Studiu abbas 
ep. 14, 11 274, 45 

Theophylactus v. Simocates 

Theopompus comicus 
fr. 69 Kock 98, 15. 227, 16. 

297, 5 

Thucydides 
1, 69 256, 7 
2 ,15 4, 34 
4, 135 138, 53 
5, 90 107, 57 
8, 105 279, 8 

Timocles comicus 
fr. 12 Kock 247, 28 

Tornices, Georgius 
ep. p. 227, 

11 sq. 171 ,44 

Tzetzes, Ioannes 
alleg. Horn, 

p. 211, 88 
Matranga 44, 86 

ep. 1 152, 18 
70 303, 89 

hist. var. 8, 493 53, 58 

Xenophon, historicus 
an. 1, 8, 29 191, 23 
ap. 15 183, 55. 185, 14 
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Cyr. 3, 3, 22 268, 63 
6 ,2 , 5 281,78 

equ. rat. 3, 7 299, 75 
Hell. 5, 1 ,25 sqq. 208 ,91 
mem. 1, 3, 9 267, 13 

2, 6, 28 253, 93 
symp. 2, 24 135, 70 

Zenobius paroemiographus 

Index locorum 4 0 9 

1, 98 106, 21 
2 ,6 220, 90 
2 , 7 201, 19 
2 ,46 277, 68 
3, 15 264, 13 
3 ,55 7, 43 
3 ,93 46, 9 
5 ,53 233, 40 
5 ,69 86, 4. 186, 55 
6 ,5 209, 59 
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